
Sacrat.rla da
Eit.do da
Edr.ic.§õo

Estadual 20.539/2019. resolvctn, de mútuo scord

mediantc as cláusulas e condições seguintes:

o, celebrar o presente TERMO DE coLA 9R.cçÀ

Processo: 2020000060 I 243-1

TERMo DECoLABoRAÇÀo N" Jl'i rzozo. qu.

cntrc si cÉlcbram, dc um lado, o Estatlo rlc Goiás.

por meio da §ECRET.{RIA frÍl §STADO DA

E|)UC-{ÇÃO. e. de ouro, a ASSOCIAÇ.{O

BE,NF.FICENTE EVA}iGÉI,ICA - CRECIIF,

REC,tNTO INFANTIL, na forma abaixo:

O ESTADO DE GOfÁS, represcntado neste instnlrnerlo pelo Procurador do

Estado, Cheí'e da Procuratloria Sctorial. Dr. OBERDAN HUMBERTON RODRJGUtrS vÀr-|.E,

brasilciro, advogarlo, inscrito na OAB/GO n" 19.193, RG: 3.336.640 SSP/GO e CPF n" 758.540.5tt1-

20, nlcdiantc competôncia Ihe stribui.ia pcla Lei Complcmcnlar n'58, (e 04 d9 julho de 2006 c suas

alteraçties postcriorcs, por intcrmédio da SI,CRETARIA DE ESTADO DA [,DUCÀÇÀO, cüm scde

em Goiâ.nia, Capital do Estado rle Goiás, sito à Ar,. Âúauguera, no. 1.630, Setor Leste Vila Nova. CEP:

7,í.643-010 inscrita no CNPI,{\4F sob o n" 01 .409.705i0001-20, representada ?oÍ s1râ titular.

APARECIDA DE FÁTIilÍ-,f GAVIOLI SOARES PEREIRd brasileirs, casada inscrira no ClPl' sob

o n" 119.607.192-M e portarlora do RG 361t.625, exped:ida pela SSP/RO, residsnte e domiciliada nesta

capital, c a Ássoch(:ÁO BENEFICENTE EVANCÉLICA - (;RECHE RE('^N-I'O
INF^NTIL. pessoa juridica de dircito privado, inscrira no (NpJ sob o n'. 00.146.415/0001-7F, conr

sede na Rua Gerulio vaz. 287, Baino Três cruzrs, ()atllÀo, cEp: 75.701-s40, represcntada por sua

l'residcnte. cAMILLA LACERDA MAReUE.s BARB0sA, bmsitcira, inscrira no Cptr.t38,700.ltr8-
ó0 e ponadora do RG 6294718 SSI'IGO, residente e donriciliada na Rualpáciu da Sitva pcrcira, no ?.1.

Lago das Mansires. carâlào Go, cup: 75.700-000, nos tcflrlos tra Le.i Fcderal r3.019/2014, e da Lci

CI,AtI§I]I,Â PRII}IEIRA - DO O}IJETO

O prcscntc Tcrmo de Colaboração tem por objeto a desrioaçào de RS 150.000,00 (ccuro
e cinquenra mil reais) à instituição acirna quarificada, aqqisição de 0l (u-q) veiculo automou:r ripo ti,rÀ:,
modclo n,niàr capacidade r 0+ l , ano/mode lo z,rgrzozo,cor pintura biàco uenquisà.
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llsUL-À sf,GllNDA - DAS Mf,TAS

As meras especificadas com os respectivos valores' t:*S* 
1o 1t*1 

o"-tt-*'*'

po<lerào sofrer adequações no decorrer da execução do Tcrmo dt cotabor4iio, aesde çte n*o se altere

o objeto preconizatlo na Cláusula Primeira dcstc insuumento e que sejam prcviamente áprovadas pcla

Concedcnte ' Secreraria de Estado da Eclucação

CLAUSI]LA 'IER(l11 IR}\. DAS O RIGÀÇ

I - (:onstituem obrigeçücs da Associaçtro Bencficente Evangélicr Crechc Rccanto

I nfântil:

l) Curnprir fielmcnte o objeto pacruado; '

2) Prestar contaÉ no tempo determinado pela Concedente;

3) Fâcilitâr os mcios pâra que a Concedente c/ou credenciados poÍ 
'la' 

exerçam' â

qualquotempo,aÍiscalizaçãoquantoaosaspcctostecnioos,financeiroseadministrativosdoprcsentc

Termo de Colaboraçào, sem preiuízo da ação fiscalizadorà dos dtmais órg{os'd" conroi";

4) Manter os documentos comprobatórios das daspcsas otiizad*' oUlao deste Term'r'

arquivados em boa ordem, ntt próprio local em que foram contabilizados, pclo prazo de dez anos'

contado da aprovaçáo dâ prcstaçâo dc contas do Gestor do ófgâoi

5) Apor na.s ía!ura.s, notas fiscais e iqua.isquer outÍo§ documeqtós de despcsa'

obrigârsriamente emitidos em nome da instituição, o carimbo identiÍicadd com o tituló, número e anrr

do Termo de Colaboraçào;

6) Arcar com todos os encargos quc porvennrrÂ venham a incidir quando da execução

destc Tcrmo dc Colaboração, tais como: obrigaçôcs ciüs,,fiscais, trabslhi!!âs ou guarô$Isr outros;

7) Abrir conta espçoífico paro o rçpassç dd rocurso objao $stc Icrmu àc Culabura,çao. \ I

não sendo permitida a utilização de conta banciíria ab€rtÍi e/oü utilizada útcriormcnte, inclusive p*\\NY
outros ajustes tle mesma nalur€za. Os rccursos dcvctão ser m'd:ltidos ncstÀ conta espooífica 

" 
aorlan,.§

podcrào scr utilizados para o pagÂmento dc dcspesas constantes do Plano dc Trabalho, sendo nccessárin

{t comprovação de satdo inicial da conta zerada; t 
i ;i j;

8; Aplicur r-rs recursos recebidos rlo Termo de Colaboruç ãq €nquanto ntrb utilizados. ern

cadcrnetas de poupança dc instituiçào financeira oficial, se a prcvisâo de seu uso for igual ou superior a

um mês, ou em fundo de aplicaçÀo financeira de cuúo prazo ou operação dc mcrcado abcno lasteada

sm títulos tla üvida púbtica, quando a utilização «los mesmos verificar-sc.em prazos mcnores quc unr

mês. Às rcccitas hnanccira,s aufcridas scrão obngatnri{mcnlc computadae a créditçi do Tcrmo de

Colaboraçào e aplicadas, exclusivamentc, no objeto de sua finalidade;

!
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9) Comprovar o cumprimento da conúapadida pactuada qui dcverá scr dcpositadu na

conta bancária espccilica do Tcnno de Colaboração, ds acoido com oi prazos esúbelecidos no

cronogamadedescmbolsocstabel€cidonoplanodetrabalho;.

l0) Rcalizar os pagarncntos das despesas do Tdtmo de Cohboraçlo mcdiantc chcque

nominativo, ordem bancária, ransferência eletrónica ou outra modalidsdE de saque autorizado pclo

Banco Central do Brasil, na qual a destinaçào e o çrsdor final fiquem identi,§sado$ no dccumento;

11) Manter e movimentar os recuÍsos nâ conta bancririá espec.íÍica:do Termo de

Colaboraçào, com comprovação de saldo inicial zerado;

12) Apresentar. tra prestaçào dc contas, a documcntagão necessária cm ordcm

cronológica, dc acordo com âs melas previstasi , ,,, .,

l3) InÍbrmar, indepcndcnte de solicitaçio; o andamcnto dôÍTermo de Qdaboraçào;

14) Indicm um Gsstor, cuja rcsponsabilidade será o de jrestar int'onnaçõcs sobrc o

andamento do Tçnro dc Colaboração e encanriúar as demandas à concetlcnte; .

15) Indicar um responsável técnico habilitado, quando a nltureza do Termo de

Claboraçáo assirn o exigir. . ;,i ,\
l6) Restituir à Concedente, obrigatoriamcne, o saldo dc rçrhusos nõo üülizados durzurte

a vigência do Tenno dc Colaboração, bcm cor'no seus rendimenLos, delerodo o saldo scr recolhido, a<.r

Tesouro Estadual, por nreio de Documenl.o de Arrecadaçào de Rcceita Estadual - DARb a ser ernitido
no sitio w,,^,w rco]toryjê8o.ilgy.br, obscrvando-se a prcporcionalidade dos Íeorrsos &ansferidos pclo

lxtado com os recursos da contrapaflida transfendos pela insünrição, trb prazo impmrrogáver tre 3Ít
(üinta) dias da c.nclusào do objeto do Tcnn.r dc coraboração, sob peuo da imediata instauraçào 6e
tolnada de contâ-s especial do responsável, devendo o comprovsrte dc devorução ser ancaminhatro para
o e-mail contabilidade(rD_seduc.go.gor..br, mencionando-sg o n" do Tcrmo de Colaboraçlo e quô se rrara
de dcvoluçâo dc sardo remanescentc, scndo que este pocedimento dúerá scr efetuado *on* *conclusào do Termo de Colaboraçdo. quando nõo for executado o obieto Oá qo*d" .;i'f., 

"n*..r*r,dcvidqmcntc a prcstaçào d.c coütÂs.

I 7) Identificar' sempre que possÍvel, o objeto do Termo de colaboraçãô como resultanrcl rda aplicaçào dc rccursos do govcrno cstâdual; - 
:.\]

lg) Exccutsr o objeto dcnrro da ügência deste Tcrnr(i de Colaboraçào. .oofor,nN
proposto no Plano dc Trabalho aprcscrrtado, quc scrá parre intcgrantc do pro"nt" u.,u*,.
indcpcudcntemcntc de úanscrição;

lg) pcrmitir o riv,e acesso dos serwidores dos órgôos ou dgs enüdades pública-s
concedenres e dos de conrÍore intemo e exremo estaduar aos oro"".rno 0".*""* ;"r'nloru.r.
instalaÇões c sistemas refercntes ro presente in"trumcnt.,, :i 

---.'*l* **"-

20) manrer escriruraçào conrábil regular; i ,
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2 t ) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na iqtcmet ou,,ia Ífllts dcsta, cm sua scde,

consuha ao extrato dcsts Lcmro de colaboraçào, çontendo, pcio mcnos, o objcto, a finalidade c o

detalhamento da aplicação dos recursos.

ll - ('0rtstitucm obrigâçÕcs dr CONCEDI:NI'I: - SEDUC:

I ) Acompanhar e arzliar de tbmra global c ttcilca os projetos a scrcm di'sent'olvidos c

executados cm deconência deste Tcnno de Cotaboração;

2) Dcsignar, urn rcprcscnlantc como gestor que acompaúani c fiscalizará a cxccuçào

deste Tcrmo de Colaboração e dos recursos repassados; ' i ' i

3) Aprecrar as prÊstações de contas pariiars ou totÀis apresenDaalas pcla lnstltulçao.

poderdo deixar dc aprovi-las sempre que verilicar a ocorrêncid de âlgum dos seguinres:"v"nros,

3.1) Íncxecuçào total ou parcial do objcto paciuado;

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dtis rccursos [ans&ridosl 
.;

3.3) Nào utilizaçào, total ou paÍcial, no objeto do ajudre, do9 tulão. financciros.

inclusile os provcnicntes cias receitas obtirias nas aplicaçoes tlnancciras rcâlizsdss, quan<io nao

rccolhidos na forma previsla ncstc instrumen(o:

3.4) Ausência de docunrcntos cxigidos na prestação de. contas que comprometa o

julgamorto da boa e regular aplicaçào dos recuÍsos. lí I i
4)F;tbtuârorepasscdosrccursosÍinanceirosàinstioiçõ4,

5) Pronogar 
-'DÊ 

Of ÍCIO" a vigência <io Termo dc Colaboração, quando hour.er atraso

na liberação dos recuÍsôs, l.imitada a prorrogação {-rt exsro períôdo do rfaso verificado;

6) Puhlicar o rcsumo do insrn:mento c seus adiüvos na iriprensa oficiar do Estrdo, cm

cumprimerrtodoanigo38'parágra'foúnioodaLeiFederalrr"L3.0l9/20l4:

CI-AII stllA QIIARTA - DO GESTOR

O GESTOR do prqscnte sjuste seú dcsigrado por máo delBorraçia a seç
CoNCEDENTE. .]I , 

I:.

cloelatorada p

Parágrafo Único: Cor.rstitucm obrigagócs tlo 6F,STOR:

1) Snticitar dâ CONVENENTE, qüando julgar rfccessário, Esclarecimcnros.
infonnaçôes' relatórios e laudos Écnicos conrplementaras, alóm daquele!iordinariamente prestados no
eumprimenro das obrigações definidas na Cláusula III deste instrumenm;

2) Adotu providências neccssiíria-s ao ficl cünprimsnto dg ajustc;1viíi
M

l) Enczuninhl enr tcmpo hábil. a seus superiores, as dccisõcs e pnovidênci

I

w
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4) Acompanhar c lissalizaÍ os recursos rcpassados no que tânge ao gercnciâ[ncnto

l'ínancciro c liscalização de sua cxccução, examinar âs pÍcstrtçõcs de conta§tparciais e ÍiÊal, exame da

documentação apresentada c, por meio dc relatório, atestar sc é ori não satisfartória a reaüzação do objeto

tlu Tcrmu rlc Culabulaçi.cr pudentlo, sc for ner:çssário, arnparar-lc no disposto no Aí. 51, itens III c IV.

CI,AUSUt,A QUTNTA - DAS YEDA ES

E vcdado á instituiçào:

l) Utilizar os rccursos prcvistos Em tinalidadcs diversas das estabcleçidas no Tcrmo dc

Colaboração, ainda quc cm carátcr de emergência;

2) Pagar dcspesas a títllo de tâxâs de adoinistrâçtro ou sir$larcs; 
:i

3) Pagar despcsas realizadas em data anterior ou posterior à ügêncá do Tenno de

Clolaboraçâo, salvo os pâgâmcntos cujo fattl gerador da dcspcsa tenha o.rtiOo d,lr*ia a vigência do

insLrumcnto pactuado:

4) Pagar despesas com taxas bancárias (larifas de movi&cutação em oonta sorrentc,

cobrança de fitratos. emissão de cheques, e[tr€ outro§), firultas, juros ou \li:rrcaão moúuiria. inclusivc

rcferentes a pagamcntos de obrigaçôes e encargos civis, trabalhistas, Iisc"i..i tributi,rio{ir,previdenciários

ou quaisquer outros, sendo quc os cncaÍgos quc porventura venham a incidir indevidnrirente quando dâ

execuçào do objeao deverão ser crcditadr:.s pcla instimiçÃo à conta;

5) Trcspassar ou ceder a execução do objgto do Tcrmo dc;colabqaçÀri, excero para as

contrataÇões necessárias à exccução do plano d.e trabatho e observados #princÍpios da administração
püblica; ' : :,

6) Sacar recursos da conta específica do Termo de Colaboração pâra pagameÍrto em
espécie (dinheiro) de dcspesas;

7) Rcalizar pagamcntos anrecipados a foàccedores de beh$ 
" 

soulgosjl
E) 

^llerâr 
o objero do Termo de ColEborÊçào dc forms. hisssrsstcrid_loi \\i ,n:.

9) Realiza' despesas conr publicidadc. salvo a dc çarátcr cducativo, infonnativ.-, .u\\):
orientaçào social, da quar nâo constcm nomcs, simbolos ou imagcns çe caracterizem pÍomoção pessoar

(:l..ill§llr..^ §F,XTA - DOS RECI,RSOS

I t,u
&i

Para efcito do disprsto na cráu.sula primeira" o valor total desto convênio pe*ar-sc-á
R$ 150 000.00 (cenlo c cinqucnra mir reais) sertrt-r repassàdos pcla concdcnrc à instimiçao, coulbrmc
Plano dc Trabalho i; :

I

I

l
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Parágrafo Primeiro: Os recursos quc cobrirâo cstc coriiênjo corcráo à con[a da

I)otaçào Orçarnentária indicada ros autos, no valor dc R§ 150,000,00 (ccnto c oinquenta mil reais),

conforme Plano dc Trabalho e demais documcntos constântes dôs autos.

Parágrefo Segundo - O valor do repa.sse a sertransferido pela concedcnte nâo poderá

scr aumen(ado. salvo sc ocorrcr situaçào capaz de justificá-lo. dependendo de apresentaçâo c aprovaçio

prévia pela Âtlmínistração dc projeto adicional detalhado e de comprovação da Íiel exccução dâs etâpas

anteriores e com a devida prestação de contas, além da obscrvânciq da proporcionalidade da

contraparlida, sendo sempre lbrmalizarlo por aditivo.

IisllLA S TIMÂ - EVENTI]AL OCO CIA DE TATO ITELE\'AN'I [,(l

CI.AUSLII,A OITAVA - DOS INCARGOS

,l
^ 

instiruiçào é responsáver peros encôrgos trabarhi$àl, prcuidcnciririos, fiscais e
comcrciais resultantcs da execução do Termo dc Colaboraçâo. 'i 

"

CLAT]STILA NONÂ - D,A PR.ESTA O DD CONTA§

quando couber, no caso de paralísaçào ou da ocorrêncio dc fato rçleyante, de

d.escontinuidadc. inclusivc de alterar o Plano rlc Trabalho cm siruacõcs eepeciais.

i r ;,i , ,;
Parágrafo segundo: A prestação de contas dos r 

t ! t.

cm ordem cronorógica de acor<lo c.m ,. -";":t--".-:_,:l'_""t'**": 
*."ebidos dcvi ser organizada

com as metas esubelecidas c acompaúa{a dos seguiares documentose anexos:

A concedentc poderá assumir ou translirir a rcsponsabilidade pela sxecuçào do t.rbieto.

mqdo a evitar sua

E dever da instiruiçâo conlprovar que apricou ,o*inta o *o no objcto doTenno de Colaboração c demonslrar que o r.ealizou com os rc(
normas regais rplicávcis à matéria. sob pena ac re.iciçào da **"**LIifisados 

c cm o(tiência ar

\\ \\\
parágrrÍo prrmeiro: A presraçào de contas dos recursod rccch,** *-r§J* o,cntrega à Concedente dos documentos fiç.Â;. ^;-:^^;- ^-.-_- .,

rormurários,crevidamcntErr"",:T,:.t:"::il:'::'::il:::':H:#:X;::TH:::
Colaboraçào.

I

'y-
I ) Oticio de encarniúamerro:
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3) Cópia do plano de rrabalho aprovado pelo ordcnador dc despcsa;

4) Cópia do tErmo firmado, com indicação da data de sua publicação;

5) Relatório de execução Íisico-tinanceirai ,, :

6) Demonstrativo da cxccuçào da rcccita c da dcspcsa, bvidcuçiarilo os rccunros

recebidos cm translirência, a contrapanida, os rendimentos auferidos na iplicagâo dos rccursos tro

mercado Í'uranceiro, quando for o caso, e os saldos;

7) Relaçâo dc pagamentos efetuados com os Íecursqs da çoncc.dcntc c da instituição,

bemcomodosprol,enicntesdaaplicaçãofrnanceira;

8) Relação de bens pennancntcs adquiridos "o. oa ,*íirr*, da coóccdente e da

insütuição, bem cômo dos prove,rientes da aplicaçào finarceira;

9) Rclação dc bens dc conaumo adquiridos com os recursos da concedente e da

instituiç[o, bem comc dos provenientes da aplicação fmanc€ire; 
. ]

I0) Relação dc serviços de tercciros coÍr! os rccursos da tjonccdcnte cída instituição,

bem como dus provenientcs da aplicação financcira; I i ,

ll) Extrato da conta bancária especifica, do período do recebímcnto do recurso,

demonstrando a conta zcrada" e, se for o caso, a conciliação bancária;

12) Extratos da conta de aplicação financeüa, evidencieodo todol Ps rcndimentos

auloridos no período e demonstrando a contâ zeÍadai l i 'i

l3) Cópia do termo de aceitagâo dçfrnitiva da obra, tcrmos de modiçâo, planilha

orçamentária e projetos cxccuüvos. quando o objeto visar à Íealizsçào dc otra ou sen'iço de engenharia;

14) Comprovante de recolhimento do saldo dc rccursos âo Tcsoüo Estadual;

15) Cópia dos ajustcs firmados, com os rixpectivos âditi{tb q pübUcaSes, quando for

o casoi l'i

l6) Rclaçào de localização dos bens adquiridos;

I7) Nons fi scais/taturas;

I8)RcItrtónotbtogr{iÍicodosbcnso<lquir[doscohrasrcdizadas;

ll
20) Termo de compromisso por mcio do qual a insútuiçü fica obrigâda a manter os

documcntos relacionados ao Termo dc Colaboração pelo prazo de t0 (dez) m.os, contado da data em

que foi aprovada a prcslaçÀo dç conta§.

:

Parágrefo Terceiro: A pr.esragâo dc «:pta"s

de registlo interno da Secretaria de Estrdo de Educação, em

t1lip:rrodever'á scl snlregue ilnplessa e,

alquivo PDF pesquiuivel.

s

Parágrafo Quarto: Quando o objcto do Tsrmo dç Col4§oraçào üsar à rcaliza

obras ou serviços dc cngcnharia, o Convencntc dcve aprcsentar ainda os bcguintcs doclrmcnros;

çào dc

N\§
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Parágrafo Setto: Quando a prestação cle conlas nâo f,or encamiúada no prazo

con,r.encionado, a conccdente fixaÉ o prazo máximo de 30 (tÍíntâ) dia§ à i!§tituição, 4panir da datÂ do

recebimento da notifieaçào' pxra que seja apresentada d p'"ttuçao dc contas' ou resolhimcnto dos

rectu§os,incluídosrcndimcntosrlaaplicaçâonomcrcador-rnanceiro,acTtÊcido§dejurosccorrcçào

2) Termo dc cntrcgalaccitação da obra ou scniços assiaados por urn cngcnhciro;

3)Lautlotécnicodcobrascserviçosdgcngcúaria_AncxqVIII,

ParágrafoQuinto:ConstatadasquaisqucrirrcgularidadesnoTcrmodcColaboraçào'

será fbira diligência pelâ concedente e será ftxado o prazo máximo de 30 (trinta) üas à inslituiçào' a

partir da data do recebimento da notilicação. p:!ra apre§entação de justifrcativas e alegq!ões de dcfesa

ou devolução dos recursos liberado§, atualizados t.i 
'

tnoncrária. à conta da Conccdentc'

Parágrafo Sétlmo: Em caso dc nâo aprescntação dâ pÍcstalão de conta§ Írnal' no prazo

esúpulado no Termo dc Colaboração, ou a prestação de iontas não obtiver aprwaçÀo,iserão adotadas

providências por parte do ordenador dc clespesa tla unidade concedente para a irstauração de tomada

dc contas cspccial para apuraçào dos tàtos, identificação dos responsávcis e quantificação do dano'

scndo quc este proc6dilnento será adotâdo nos §asos de omissào no dcver ilc pre§tar contas' de

ocorrência de desfalquc ou desvio de dinheiro, bens ou ielorcs públicos;ê dC prádca üc qualquer ato

ilcgal, ilegírimo ou antieconômico dc que resulte dano ao Erário.

Parágrafo Oitrvo: Em caso de liberaçào de mais de duas parcelas financeiras. a

insriruição aprcscntBrá a Concedenre a prestação de cortas prrcial, qucr consistc ua.documentaçào

especificacta paÍa â prcstação de conaas frnal, com excegào do comprovaote dc rccolhjfrento do saldo

dc rccursos, sendo qrtc í FrcstÀçõo dc côntis parcicl dcvc scr oprcúsntsda porB gomprovar d cxcÇuçàr,

da parccla de recurso recebida, em caso de repasse-s em três ou mais parcelas. Dcssa forma I pÍcslaçàô

de contas parcial refercntc à primeira parcela é condiçào para a tiberaçâo da tercela; a prestaçào

ret.ercntcàsegunda,paraliberaçàodaquarmeassim§ucelsivâÍtentc.

(l TISTILA I) CIMA. DO PRAZO DE VIG CIA

O presente Termo de Colaboração tcrá viqência de l2 (doçe) meses, a contar da data da

publicação no Diário OÍicial do Esrado, podendo scr prorrogado nos termos da tei Federal n'.

13.019/2014, a critério das pancs, mcdiantc prcvisio orçamenuiria para st€ndeÍ I novâs despcsas. se

houver, desde que iustiÍicadas e âutorizadâs pela autoridade supcrior cornpetenle c rcqueri cla
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CIM/I PRI}IL,IRÂ - DA DEN (-I^ E It ES(', {)t lsl rt_^ t)

Os partícipes podcrão denuneial o presente Termo de Colaboraçào, desde que

comunicada por escrito essa intenção eom 60 (sessenta) dias de anlecedência,

E íacultado aos partícipes a rescisão do' instiumento, ri iqualquer tempo, por aro

devidamente justiÍjcado, c a alteração do Termo de Colaboração por mcio.de lerno adilivo, mcdiante

proposta devidamentc iormalizada e1ustiÍicada. a ser apreseutada à concedente em, no mínimo 60

(sessenta) dias antes do término de sua vigência ou no praã nels estipulado.

L)s casos omissos scrão objeto de análisc e estudo para solução cm cada oportunidade e

dc comum acordo entre os partísipes

E panc intcgranre do presenle termo, o Plano de Trabalho.

CI,AT]SUI,A D CINíA QUARTA. DA PIIBI,I Ç o

cL.{tjsUL^ D CIMA QUINTA - DO FORO

Para cticácia do presentc Tenno de Colaboraçiio, a SEDUC provideaciará a publicaçâo

de seu cxtmto no Diá.io Oficial do Estado de Goiág dc: conÍbrmidadc çom os, artiC§ 37, capur, da

Consrituição l.'edcral e artigo 3[i da Lei Federal n, 13.019/2014. , : ' 
,l'

:

Qualqucr disputa ou conúovérsia rclativq ô iatrrpreraçío:orr exeoução dcste ajustc. ou
dc qualquer forma oriunda ori associada a clc, no tocaÍrtê a dircitos patriEidniaís diçjreis, c que nào
seia dirimida amigavclmente cntl'e as panes (precedida da realizaçào dc tcnlativa dc conciliacào ou
mcdiaçào)' dcvcrá ser rcsolvida de f'orma dcfiútiva por arbitragem, nos t€rÍros dâs normas
da CÂMARA DE CoNCILIAÇÀo, MEDIAÇÀ0 E ARBITRAGEM DÂ ADMINI
ESTADUAL (CCMA). l

As partes elegem o Foro da Conrarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais
necessrüas, incluindo a execuçào da sentcnça arbi0al, A eventuar proposit*ra de mcdidqs jud.iciais pelas
partcs dcverá sÊr imediaramentc comunicada à CÂMARA DE CONQILIAÇÃO, .MEDIAÇÀO 

E

de rcgência
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interpretada como rcnúncia à arbitragcm, nsm al'etará a existência, validadc e cliciicia da prcscntc

cláusula arbitral

I}IA SE.:{TA. DAS DI§POSIusu,Â t! FINAIS

Aplicam-sc ao prcscntc Termo dc Colaboração toda a legislação e normas rigentcs

sol"rre a nratéria.

Testcmutrhas:

E por eslarem acordes firmam os paÍíiipês, pcrante 02 (duas) testcmuntras. o presente

ato em 03 (três) vias de igual teor c {onnâ para todos os ctiitos jurídicos.

GABINETE DA SEC]RETARTA DE ESTADO DA EDUCAÇÀO, em Goiânia"

uo .\0 , / )010

,{PARECIDA DE FAT SOARES PEREIRA
Educaçào

OI}ERDAN IIIIMBF,RTON RO
Procurador do F,stado

Chct! da Procuradoria Setorial
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