
ACORDO DE COOPERAÇÃO

Entre a Fundação João Mangabeira e Todos Pela Educação

A  FUNDAÇÃO  JOÃO  MANGABEIRA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  no

38.050.712/0001/98, situada no SHIS QI 05 Conjunto 02 Casa 02, Lago Sul Brasília/
DF, CEP no  71.615-020, representada neste ato por seu Presidente, Sr.  MÁRCIO
LUIZ FRANÇA GOMES, casado, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 047.510.688-
14,  portador  do  RG  no 14.950.859-1  SSP/SP,  e  seu  Diretor  Vice-Presidente
ALEXANDRE NAVARRO GARCIA,  em união estável, brasileiro, inscrito no CPF
sob o nº 385.346.061-53,  portador  do RG no  962.490 SSP/DF, e  TODOS PELA
EDUCAÇÃO (“TODOS”), inscrito no CNPJ sob o n° 10.477.478/0001-60, situado na
Avenida  Paulista,  1294,  andar  19,  conjunto  A,  Bairro  Cerqueira  Cesar,  São
Paulo/SP,  CEP  n°  01.310-915,  representado  neste  ato  por  sua  Presidente
Executiva,  PRISCILA FONSECA DA CRUZ, divorciada, brasileira, inscrita no CPF
sob o nº 272.922.678-82, portadora do RG no 27.171.680-0 SSP/SP, e por seu Líder
de Relações Governamentais,  LUCAS FERNANDES HOOGERBRUGGE, solteiro,
brasileiro, inscrito no CPF sob o no  074.278.876-89, portador do RG no  307733567
SSP/SP.

Cláusula 1 – Objeto

O presente Acordo de Cooperação tem como objetivo fundamental estabelecer uma
cooperação  em busca  de  ações  em conjunto  bem orientadas  e  informadas  por
evidências para garantir  e ampliar  a efetividade das políticas públicas para uma
melhoria da educação básica municipal.

Cláusula 2 – Propósito

Com a finalidade de cumprir  o  objetivo  previsto  na  cláusula  anterior,  ambas as
instituições concordam em desenvolver atividades conjuntas, sendo que o TODOS
PELA EDUCAÇÃO terá o seguinte objetivo no acordo de cooperação:

a)  Construção de posições e propostas para as políticas públicas educacionais;
b)  Ofertar formações sobre Educação Básica para qualificar os representantes

eleitos, ou que busquem se eleger, e suas equipes;
c)   Oferecer  recomendações  para  contribuir  com a  construção  das  agendas

educacionais das gestões de 2021-2024; e
d)  Transferir  conhecimento  técnico  para  embasar  a  discussão  em busca  do

aperfeiçoamento e desenvolvimento de políticas públicas educacionais.
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Já a  FUNDAÇÂO JOÃO MANGABEIRA  terá o seguinte propósito no acordo de
cooperação:

a)  Engajar o maior número de representantes no diálogo com o TODOS PELA
EDUCAÇÃO;

b)  Disseminar as orientações e documentos construídos pelo TODOS PELA
EDUCAÇÃO  com  o  esforço  de  diversos  especialistas,  educadores  e
organizações  do  campo  educacional  comprometidas  com  o  avanço  de
políticas públicas informadas pelas evidências e pelas experiências de êxito;
e

c)  Compartilhar informações sobre o impacto das ações realizadas.

Cláusula 3 - Administração e Execução

Os  Diretores  da  FUNDAÇÃO  JOÃO  MANGABEIRA  e  do  TODOS  PELA
EDUCAÇÃO, sempre que o entenderem, nomearão representantes das respectivas
instituições aos quais serão conferidos poderes de assinatura e de execução dos
atos que se celebrem ao abrigo do presente Acordo de Cooperação.

Cláusula 4 - Obrigações das partes

Com vista  a  estabelecer  a  cooperação  proposta  de  forma eficaz,  qualquer  das
partes, mediante prévia consulta, compromete-se em colocar à disposição da outra
os meios  necessários  à realização das ações acordadas,  respeitando as regras
estabelecidas entre ambas e sem prejuízo do seu normal funcionamento.

Cláusula 5 – Coordenação

As ações a serem desenvolvidas com base neste Acordo de Cooperação serão
coordenadas pelas duas Instituições.

Cláusula 6 - Resultados e Produtos

Todos os resultados e produtos desenvolvidos resultantes das ações empreendidas
ao abrigo deste Acordo de Cooperação serão devidamente referenciados quanto à
sua autoria e instituições participantes.

Cláusula 7 – Vigência

O prazo de vigência deste instrumento é de 4 anos, a partir de 15 (quinze) dias de
sua assinatura. O presente Acordo de Cooperação poderá ser rescindido por acordo
entre as partes ou unilateralmente, por qualquer delas, desde que aquela que assim
o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Em caso de rescisão ou denúncia do presente Acordo de Cooperação, as partes
comprometem-se a cumprir  e concluir  as obrigações assumidas nos termos dos
acordos celebrados ao seu abrigo.
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Cláusula 8 – Litígio

As  partes  signatárias  comprometem-se  a  resolver  entre  si  quaisquer  dúvidas,
lacunas  ou  dificuldades  de  interpretação  que  possam  surgir  na  aplicação  do
presente Acordo de Cooperação.

Este Acordo de Cooperação será emitido e assinado em português, em duas vias,
cujo conteúdo de todas é idêntico. As partes signatárias aceitam que este acordo
seja assinado por meios eletrônicos.

Brasília-DF, 17 de junho de 2021.

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA

ALEXANDRE NAVARRO GARCIA

TODOS PELA EDUCAÇÃO

PRISCILA FONSECA DA CRUZ

TODOS PELA EDUCAÇÃO

LUCAS FERNANDES HOOGERBRUGGE
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