
OVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SEC RETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO N* S J2018, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR 
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL SEEDF E A ASSOCIAÇÃO 
PESTALOZZI DE BRASILJA. 

PROCESSO SEI NP 00080.0061347/2017-97 

o DISTRITO FEDERAL, por intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -

SEEDF com sede nesta Capital, no Setor Bancario Norte SBN Quadra 02, Bioco C, Lote 17, Editicio 

Phenicia. CEP. 70.040-020, CNPU n* 0.394.576/0001-07, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO 

PUBLICA neste ato representada por CLOVIS LUCIO DA FONSECA SABINO. na qualidade de 
secretano de Estado de Educag3o do Dstrto Federal- Substituto, brasieiro, residente e domicliado 
nesta Capital. portador da Ci n° 546.449-SSP/DF e do CPF n* 847.003.198-87, nomeado pelo Decreto 

de 29 de fevereiro de 2016, publicado no DODF n° 40, de 01/03/2015, p. 27, com delegação de 

Ccompetencia conferida pelo Decreto n? 39.002, de 24/04/2018, publicaco DODF n? 79, de 25/04/2018 

p.01e 02. e aASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASILIA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIMIL, CNPJ n° 00.506.964/0001-06, com sede no Setor de Clubes Esportivas Sul, 

Trecho 3, Conjunto 2, Avenida das Nações -Asa Sul, CEP: 70.435-900, telefones (61) 3226-0101 
3224-7641, 3273-4743, e-mail: pestalozzibrasilia@gmail.com/, financeirobrasilia@hotmail.com, neste 

alo representada por seu Presiden'te, SERGIO AUGUSTO BELMONTE, bras ieiro, residente e 
domiciliado nesta Captal, portador da Ci n° 352.415-SSP/DF e do CPF n 267.762.077-20, resolvem 

celebrar o presente Acordo de Cooperação, regendo-se pelo dispOsto na Lei Naciona Complementar 

n° 101/2000, de 04 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional n 
13.019/2014, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital n° 37.843/2016, e demais atos nomativos 

aplicaveis, mediante as clausulas seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - 08JETO 

Este instrumento tem por objeto o Atendimento Educacional Especial zado -AEE, Hablitação, 

Reabilitagão e Servigos de Inciusão social, durante periodo in'agral das 08 as 17h, para 135 

estudantes com dagnóstico de deficiëncia intelectual e deficiéncia múitl pla, na faixa etària dos 25 ao 
59 anos e 11 meses: ofertar três rafeiçoes diánias (café da manhä, aimoço e lanche) e disponibilizar 

serviços de psicologia. enfermagen, terapia ocupacional, nutrição e essistência social, musicalização 

pedagögica, artes plasticas, anes cáricas, educação fsica, hortajardinagem, alfabet zação funcional 
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r8pas ntegrativasicomplementares atvidades pedagogicas artesanais e Atvidades de Vida

utnoma (4VAS), a ser executado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho3. Corjunto 2, Avenida 

cas Nagoes- Asa Sul, conforme detalhamento do Plano de Trabalhe (Doc SEl 14115152), em anex 

a ese nstnumento 

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOSS 

Este insirumento não envolve transfer�ncia de recursos financelros da SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SEEDF para a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI 
DE BRASILIA 

CLAUSULA TERCEIRA-COMPARTILHAMENTO PATRIMONAL 

O bjeto deste irstrumento n�o envolve a celebração de comodato, doação de bens ou outra 

forma de compartilhamento de recurso para a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA. 

CLAUSULA QUARTA- PRAZO DE VIGÉNCIA E EFICÁCIA 

4.1-Este instrurnento lerà vigéncia da data de sua assinatura at� 36 (trinta e seis) meses. 
4.2 - A vigéncia poderá ser allerada mediante termo aditivo, confome consenso entre os 

participes, não devendo o oeriodo ce progação ser superior a 60 (sessenta) meses. 

4. genca podera ser aherada por promrogação de ofico, cuando a SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF der causa a atraso na execução do 

cbjeto, limitada eo periodo do areso. A prorrogaçdo de aficio serà formalizada nos autos mediante 
termo de apostilamento, com ccmunicação à ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE BRASILIA. 

4.4 A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diano 

Ofcial do Distrto Federal DODF, a ser providenciada pela SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇAO D0 DISTRITO FECERAL - SEEDF até 20 (vinte) dias apds a assinatura 

CLAUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES 

5.1-Sao responsabilidaces da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL SEEDF: 
5.1.1- Acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste 

instrumento, na Lei Naconal n° 13.019/2014, de 310 7/2014, no Decreto Distrital n 
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37 843/2015, de 13/122016. e nos demas atos normativos aplicaveis. em sistemauica 0e 

monitoramento e avaliação que funcionarà da segunte forma 

Apoiar, por intermédio da Subsecretaria de Educação Båsica SUBEB, as 
atividades didatico-pedagogicas ASSOCAÇAO PESTALOZZI DE BRASILIA, vVisando 

garanlir o desanvolvimento das açbes planejadas nos termos das diretrizes 

educacion ais da Rede Püblica de Ensino do Distrito Federal. 
11-Colocar à disposição da ASSOCIAÇAO PESTALOZZ DE BRASILIA e de acordo 
com suas pss bilidades 

1, Professores de Educação Básica, integrantes d quadro da SEEDF, efetivos e 

estaveis, e quando necessårio, de professores substiutos sob contratação 
mporana, nos seguintes quanttativos: 

8) 03 (tres) protessores de Educação FISica com aptidão em Ensino Especia 
com carga horária de trabalho de 40 horas semanals, no regime de 20 horas 
mais 20 hcras semanas 
b) 02 (d0i5) orofessores de Ales com aptdão em Ensino Especial, com carga 
noraria de trabalho de 40 horas semanais, no regime de 20 horas mais 20 horas 
$emanas 

C) 01 (un) protessor de Müsica com aptidão em Ensino Especial, com carga 
horária de trabelho de 40 horas semanais, no regime de 20 horas mais 20 horas 
semanais

d) 19 (dezenove) professores de AvIdades com aptidao em 
Atvidades:Deficiencia Intelectual e Matbpla, com carga horäna ce trabalho de 40 
horas semanais, no regime de 20 horas mais 20 horas semanais. 
e) 01 (um) protessor de atividades com aptidão em Ensino Especia. com carga 
horánia de trabalho de 40 horas semanais, no regime de 20 horas mais 20 horas 
semanais para atuar como coordenador pedagógico loca 

5.1.2-Realizar visita tecnica in loco para subsidiar o monitoramento da parcenia, tendo em 
vista que o 00jeto da parceria refere-se a serviços de EDUCAÇAO, podendo rotificar a 
ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE BRASILIA, COm anteced�ncia em relação a data da 
Visita. 

.1. ASSumir ou translerr a teroeiro a responsabilidade pela execuçã0 do objeto da 
parceria, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinu dade 
5.1.4-Divugar o objeto da parcenia nos termos da legislação, mediante proOedimentos 
definidos conforme seu juizo de conveni�ncia e oportunidade, incluida a seguinte forma: 
ACORDO DE COOPERAÇÃO: DISTRITO FEDERAL / SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇAO-SEEDF x ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE BRASILIA" 

Pigina 3 dc 7 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SEL RETARIA DE ESTADO DE EDCAÇAO 

5-Zear ara cue nao haja comparninamerto de recurso patrimonial da Secretana de 

Estaco de Educaão sa Dsrto Federa- SEEDF na eveução da parcena, 1endo em 

sa cue naco ocoreu chamamento pubico no caso concrero 
515- Apreca Relatórios de Cumprimento das do Acordo de Cooperaçao, 

a0resentados De a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASILIA. 

2-So rescorsabilcades da ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE BRASILIA: 

521 Apresenta" a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL SEEDF. no ao da assinatura deste instrumanto, os seguintes documentos 
cOpla do estanuto registrado e suas aleragbes, inscrigão ro Cadastro Nacional de Pessoa 

Jundica- CNPJ, emitica do s:te da Secretarna da Receta Faderal do Brasil 

52.2-Execular c objeto da parceria de acordo com o Plano de Tratalho, obsenvado o 

Gisposto reste insruternio, na Lei Nacional n 13USIZ014, de 3110//2014, no Decreio 

Distrital n° 37.843/2016, de 13/12/2015, e nos demais atcs normativos apl caveis; 

5.2.3-Com exoeção dos compromissos assumidos pela SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇAO DO D STRITO FEDERAL- SEEDF neste instrumanto, respcnsabilizar-se por 

todas 2s provdenc as necesàrias à adequada execução do obeto da parceria, irelusive 

por gerenciamento das at vidades deservolvidas por força da execução do Projelo, 

conforme estabelec.de no Piano de Trabalh0. 

$24-Responsabizar-se, exclusivamente,. pelo regular pagamento de todos os encargos 
rabalhistas, prEid enc anos, fiscas e comerciais relacionados à execção do objeto da 

parcena 

5.2.3-Responsabizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro 
necessano ac curmprimento dos seus comprom sS0S na execgao da parocefia. 

5 25 Perrmitr o lvre acesso dos agentes da SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇAO D0 DISTRITO FEDERAL SEEDF, do ccntrole intemo e do Tribunal de 
Contas aos processos, aos documentos e as intomaçðes relacionadas à execução desta 

parcerta, bem como a0s lOcais de execuçao do objeto 

.4. - kpreseniar d Nelgono de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de 

Cooperação no prazo de 0 dias apos o termino da vigencia deste instrum ento. 

CLAUSULA SEXTA ALTERAÇAO DO ACORDO DE COOPERAÇAO 

51 Este nstrumento podera ser allerado mediante consenso entre 0s partiipes ou de 

oficio pela SECRETARIA DE ESTAD0 DE EDUCAÇAO DO DISTRTO FEDERAL SEEDF, nas 
hipoleses admiidas pela legslação 
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52As aleragbes serao realzadas por mec de Teme de Apostlamernto quando se 
reterirem a modifica;ðes em ifens do Plano de Trabaho ou por Temo Aditvo. nas dermas hgcteses 

5-AS aleraçöes serdo divulgadas nas hipoteses em 3u OcoTerem por termo aditivo 

mediante pubicaçao de seu exttato no Diário Oficial do Distrto Federa 

CLAUSULA SETIMA RELATORIO DE CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES 

71 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASILIA apresentarà o Relatório de 

Cumprimento das Responsabzilid ades do Acordo de Cooperação. no prazo de 0 das apos o termino 

da vgencia desle instrumento, piori ogavai por 15 (quinze) dias, a critero do administrador publico 

2-O Reatonio de Relatonio de Cumprimento das Responsabilid ades devera conler 

escngao das aes desenvolvidas para a execuçêo do objeto, ptra demonstrar o 

alcance dos resutados esperados 
Il- documentos da comprovaçao da execução do O0ero), tars comio. copias O0S projetos 

JesenvolvidoS. re atinos individuais elaborados pelos prolessores disponiDIzadOS 

para a ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE BRASILA; fotos; relaçao nornina dOs 

alunos etendicos em decomència do presente Acordo de Cooperaçáo; listas de 

requenc a dos Bunos; planithas, graficCOs, etc.. 

l -

Bocuentcg e Comrovagoo do cumprimento de suas responsabikdades quanto 
#Os urelos mle ectuas dos bens decorentes da execuç~o da parceria. 

3A COmpetència para a apreciação do Relatório de Cumprimento das Responsabilidades 
da aulondade competente para celetbrér a paroera, com possiDIig ace 0e deegaçao. 

74- Cas0 0 Cumprimiento des responsablidades ja esteja comprovado no process0 pela 
Nsiencia ce docUTientay ~o suf cente epresentada pela ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE BRASÍLIA 

0u pelo teor de documento lécnico ofical produzido pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO 
DO DiSTRITO FEDERAL - SEEDF testando a execuçao d0 obeto 3 admnistradar publico podera 
Epeo e 10 arqUvamento go processo, sem necessidade da apresentação do Relatório de 

umpfirmento das Responsabid Bdes 

A apeaçdo do Relatoro de Cumprimento das Responsablidades ocorerá no prazo 
e ate 150 (oento e cinquerla d as, contados da data de sua apresentação a sECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF pela ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE 

BRASILIA 
7.5.1-O prazo de anaiise poder� ser prorrogado, med anie decisa0 molivada. 
7.5.2-O ranscursti do prazo sem que o relatong terha s10 3preciado 

ao im peJe que a ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE BRASILIA, partcipe de 

camame ntos putlicos ou celebre novas parcen as, 
H- hao imaica mpossbilidade de sua apreciarão em data pcsternor ou vedação 
a que se dolem meddas saneadoras ou puritvas pela inexecução do otjeto 
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6-Caso o Re atrio de Cumprimento das Resporsabilida0es e o conute e documenos 

5es o prooesso näo se am sufcentes para comprovara exgcupho dao cbjets da parCena a 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERL- SEEDF pO0era decidr peia 

aiCBad das sangóes previstes na Lei Nacional n? 13.019/2014 de 3107/2014 ou pela adoção de 
utas provdencas previstas em legislaç ão especifica, garanbda a cpotunidade de oe'esa preva 

7 -A ASSOCAG AO PESTALOZZI DE BRASILIA everá manter a guarda dos 
0ocumentos onginais relativos a execução da parcenia pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útl 

Subsequente a0 da apresenlaçáo do Reatonio de Cumprimento das Responsabilidadas 

CLAUSULA OlTAVA - SANÇOES 

A execupao da parceria em desacordo com o Plano de Itabano, com este instumento, com 

o disposto na Lei Nacona 13079/2014, no Decreto Distrital n' 37 843/2016 de 13 12/2015, ou ras 

disposiçbes noma ivas aptica is pode ensejar aplicação a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZi DE 
BRASILIA garantda xévia defesa des sanções previstas nesses diplomas normatvos. 

CLAUSULA NONA DENUNCIA OU RESCISÃO

9.1-Fica fautada aos participes a denuncia do instrument3, a quakquer tempo, devendo a 

cutra pare ser cormuniceda no prazo minimo de Eo (sessentaj ias. 

92-A SEEDF poderá rescindir o instrumento da parceia em caso de inadimplemento de 

quasquer das dausuies pachuadas ou o descumprimento do disprsto na Lei na 13.018/2014 de 

31/07/2014, Decreto Distital 37.843/2016 de 13/12/2016, garantida à ASSOCIAÇAO PESTALOZZI 
DE BRASILA, a oportundade de cetes. 

93-A rescisão enseja a mediata adoção das medidas cabivais ao caso concreto, tais como 

a aplicação de sançóes previs las neste nstrumento e a instauração de sindic�nca ou de processo 

administrativo disciplinar, conforne a peculanidade dos fatos que causaan a necessidade de rescisão. 

CLAUSULA DÉCIMA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL N 34.031/2012 

Havendo iegularidades reste instrumento, entre em contato com a Cuvidona de Combate à 
Corrupçao. por intemedio do te ietone 0800 5449060 (Decreto n'34 031/2012). 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-FORO 

NOs casos em que nao fo" possivel solução administrativa em regociação da que partcipe o 

orgão de assessoramento juridico da SEEDF fca eleito o Foro de Brasilia, Distrito Faderal, para dinimir 

quasquer duvidas ou conlilos cecoTentes da parcena 

E. por estarenm ssim us ose do acordo, firmam o presenle Acordo de Cooperaão em 02 

duas) vias de igual teor e ioma para um único eleto egal, diante de 02 (duas) testerunhas. 

BrasliaDF, 28 de zumbto de 2018. 

Pela SEEDF: 

LOVIS LÜCIO DA FONSECA SABINO 
Secretario de Estadó de Educação do Dstrto Federal-S ubstuto 

Pela ASSOCAÇÃO PESTALO2Z! DE BRASILIA: 

srayoQa 
SERGIO AUGUSTO BELMONTE 

Presidente 

TESTEMUNHAS: 

Nome 
CPF °9 

2 liun

Nomean lu 
CPF: js I341= 
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