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TERMo DE COLABORAÇÀO lea)í De2l, que

enfie si celebrqn, de um lado, o lstado de Goiás,

por mcio àa §ECRETARIA fiE ESTADO.- DA

EDUCAÇÀO, e, de outro, I ASSOCIAçÀO DE

t..t)! { \í, \() cttt.l t tt.1 l.'(fRt{^ÇÀ()

Í,ili)i,rsil{r\.1t. last,otrl E Ii Ia\t,RLs§{')t,.

FOLCLóRICA DE VALPARÀI§O DE GOúS,

na forma abaixo:

O ESTADO DE GOá§, representado ncste instÍumento pelo Procurador do

Es'ado. Chefe da Procuradoria Setorial, Dr, OBERDAN HUMBERTON RODRIGI,E§ VALLE,

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/GO s' I9.193. RG: 3.336.640 SSP/GO e CPE n" 758,540.581-

20, mediante delegação de competência lhe atibuída pela Lei Complementar no 58, de 04 de julho de

2006 e suas alterações posteíores, por intermédio da §ECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÀO,

com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Av. Aúanguera, no. 1.630, Sctor Leste Vila

Nova, CEP: 74.643{10 inscrita no CNPJÀ4F sob o n' 01.409.705/0001-20, representada por sua tinrlar,

ÀPARECIDA DE FATIMA GAvIOLI SOARES PEREIRÂ, brasileira" casada, i!6crita no CPF sob

o t' 329.607 .19244 e portaclora do RG 368.625, expedida pela S§P/RO, rcsidente c domiciliada nçsta

CAPiIAI, C A ASSOCIAÇÀO DE EDUCAÇÀO CULTI,JRA FORMAÇÀO PROFISSIONAL

ESPORTE E EXPRESSOES FOLCLORICA DE VAlPARAISO DE GOIAS, pessoa jurÍdica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n".07.945.830/0001-30, com sede na Rla 08, yD" Qd. 09, Lt.

07/09 3 Etapa, Jardim Céu Azul, ValparaÍso de coiás-GO, CEP: 72.871{30, repFesentado por seu

Presidente JOSE JORGE §OUSA RIBEIRO, brasileiro, inscrito no CPF 450.202.993-91, portador do

RG 2.363. t 89 SSP/DF, residente e domiciliado na Rua 30, Qd. 31, Lt. 03, casa 02, 3 Etapa, Céu Azul,

ValparaÍso de Goiás, CEP: 72.871430, nos termos da Lei Federal 13.019/20L4, ç da Lei Estadual

20.539/2019, resolven; de mútuo acordo, celebrar o presente TERMO DE COLABOILAÇAO, mediante

as cláusulas e condições seguintes

O presente Termo de Colaboração tem por objcto a destinação de RS 100.000,00 (ccm

mil reais) à instituição acima qualilcada, psra atendimento a criauças em idade cscolar de 05 a 08 qnos,

com aulas de informática. aulas de música e alfabetizaSo, em honário ao rurno escolar.

i,irr't,,r,,r J. i...,,:.,.1:, iriui,,tri,,
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CL,IUSUL.T SECU§D.! DA§ M!T.I^S

CLIUSUL^I TERCEIRT D.!S OBRICAÇÕES

I - Consütuem obrigações da Associsçio de Educrção Cultura Formação

Profissional Espoíe e Expressões Foldórice de Yalparaíso de Golás:

I ) Cumprir fielmente o objeto pactuado;

2) Prestar contas no tempo determinado pela Concedente;

3) Facilitar os meios paÍa que a Concedente e./ou crcdenciados por ela, exerçarn, a

qualquer tempo, a fiscalização quanto aos aspectos técnicos, 6nalceiros e adrniaisqgtivos do presente

Termo de Colaboração, sem prejuizo da ação fscalizadora dos demais órgõos & coiÉol c,;

4) Manter os documentos comprobatórios das despesas rcalizada& ójeto d€ste Termo,

arquivados em boa order4 no proprio local em que foram contabilizados, pelo prEzo dc dez anos,

contado da aprovação da prcstação de contas do Gestor do órgâo;

5) Apor nas fa!,ras, notas fiscais e quaisquqr ouaos doculrEtos de despesa,

obrigatoriamente emitidos em nome da instituição, o carimbo idaüficador com o

do Termo de Colaboração;

tÍhúo, número e eno
i

6) Arcar com todos os encargos que porveotura veúam a incidir quando da execução

desle Termo de Colaboração, tais como: obrigações civis, fiscais, trabalhistas ou quaisquer outros;

7) Abrt conta especifica para o repasse do reourso objeto dcste TerEo de Colaboração,

não sendo permitida a utilização de conta bancáÍia ab€rta e/ou úilizads anteriorm€ote, inclusivç para

outros ajustes de mesma naturcza. Os recursos deverão ser mantidos rcsta co1ta eslrlcifica s somsnte

poderão ser utilizados parê o pagamento de despesas constantes do Plano de Trabolho, sendo necessário

a comprovação de saldo inicial da conta zerada;

8) AplicaÍ os recursos rccebidos do Termo dc Colaboração, cnquanto não utilizados, em

cademetas de poupança de insdtuição financcira oficial, sc a previsão dc seu uso for igual ou supcrior a
, :l)

um mês, ou em firndo de aplicação financeira de cuÍto prazo ou operação de mercado úe{to lâstraâda

em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em pruzos menorcs que um

mês. Às receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a cÉdito do TerÍno de

' .l.rl'L,r.r!lo i ir:rli(:,ij:i:, J..,!l-irr\ .rirrutc, ria' oLrjcffr dL' r-1rr lil]alidildc;

..rr.t,r',,. J.: I .i-,i,,.1r l:.iuc;rçàr .
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As metas especificadas com os respectivos valores, constrntes do plano de Trabalho,

poderão sofrer adequaçõss no decorrer da execuçâo do Termo de colaboração, desdê que nâo se altere

o objeto preconizado na cláusula Primeirâ desle instrumento c que sejam preüameato aprovadas pela

Concedente - Secretaria de Estado da Educação. 
:
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9) Comprovar o cumprimento da contrapartidâ pacfuada que devcrá ser delnsitada na

conia bancária específica do Termo de Colaboração, de acordg com os prazos Êstabelecidos no

cronograma de desembolso estabelecido no plalo de tÍabalho;

l0) Realizar os pagamentos das despesas do Tcrmo de Colabonção mediante cheque

nomiaativo, ordem bancária, transfeÉncia eletrônicâ ou outra modalidade de saque autorizado pelo

Banco Central do Brasil, na qual a destinsção e o oedor Íinal fiquim identificados aDSocuÍnento;

ll) Maater c rÍlovimentar os recunios na conta bancária específca do Termo de

Colaboração, com comprovação de saldo inicial zcrado;

12) Apresentar, na pÍestação de contas, a documcntaçõo nec€ss&ia em ordem

cronológica, de acordo com as metas previstas;

l3) Lnformar, independente de solicitação, o antamento do Termo de Colaboraçãq;

14) IndicaÍ um Gestor, cuja responsabilidacle será o de pÍestaÍ infrÍrmações sobrc o

âodamento do Temo de Colaboração e encaminhar as demandas ao concedeDte;

l5) Indic$ um responsável técnico habilitEdo, quando a na Íc?a do TsÍmo de

Claboração assim o exigir.

l6) Restituir à Concedsnte, obrigatoriamente, o sa[do de rccursos não utilizados duralte

a vigência do Termo de Colaboração, bem como seus rendimentos, devendo o salddser recolhido; so

Tesouro Estadual, por meio de Documento de Arrecadação de Receita Estadual - DáRE a scr emitido

no sitio www.economia.go.gov.br;, observando-se a proporcionalidade dos recursos EâusfeÍidos pelo

Estâdo com os recuÍsos da cotrtrâpaÍtida trânsferidos pela instituição, no prazo improEogável dc 30

(trinta) dias da conclusão do objeio do Terrno ds Colaboração, ,qob 
pena da imÊdista ilstauraçãg de

tomada de contas especial do responúvel, devendo o comprovantc de devoluçâo ser âcamiúado para

o e-mail contabilidade@,seduc-go.gov.br, mencionando-se o no do Termo de Colsboiiiçâo e quê sê trata

de devolução de saldo remanescente, sendo que este procedimento deveni ser efehrado quando da

conclusão do Termo de Colaboração, quando não for executado o objeto ou quando não for apresmtada

devidamente a prestação de contâs. 
i

I7) Identificar, sempre que possivel, o objeto do Termo de Co

da apücação de recursos do govemo estadual;

lúorafão como resultante

l8) Executsr o objeto dentro da vigência dcsle Terrno de Colúoração, conforme

propoío !o Plano de Trabalho apÍesentado, que será paíe integrantê do pr€sente Âjuste

independentemente de transcnção:

l9) Permitir o liyÍe ecesso dos servidores doa órgãos ou das àtidades públicas

concedentes e dos de controle intemo e extemo estadual aos processos, documetrtos, informações,

instalações e sistemas referentes ao presente insüumelto.

20) Ínanter escrituração coütábil regular;

\.ir.l,rr'r.r rl,: i .r,.l, rl:r i tiucircàr,
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2l) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na intçrnet ou, na falta desta, em suâ sede,

consulta ao cxtrato deste termo de côlaboração, contendo, ;tcio menos, o objeto, a hnalidade e o
detalhamento da aplicação dos recursos.

II - Constituem obrigsções dâ CONCEDENTE - SEDUC:

1) Acornpanhar e avaliar de forma global e técnicâ os projetos â sereo dessnvolüdos e

executados em deconência deste Termo de Colaboração;

2) Designar, uo representante como gestor que acompanhará e fiscalizará a execução

deste Termo de Colaboração e dos recursos repassdos;

3) Apreciar as prestações de contas parciais ou totais apresetrLadas pela insünrição,

podendo deixar de aprová-las sempre quc verificar a ocorrência de algum dos seguini€s weÍ os:

3.1) Inexecução total ou parcial do objeto pactuado;

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

3.3) Não utilização, total ou parcial, oo objeto do ajuste, dos saldos financeiros,

inclusive os provenientes das reccitas obüdas nas aplicações financeiras realiza{as, quando ião

recolhidos na forma pÍevista neste instrümento; :

3.4) Ausência de documentos exigidos na prestação de contas que compÍometa o

julgâmento da boa e regular aplicação dos recursos.

4) Efetuar o repasse dos rccursos finânceiros à instituição;

5) Pronogar "DE OFICIO" a ügência do Termo dc Colaboração, qunudo houver ataso

na libençào dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verlÍicado;

6) Publicar o resumo do inskumento e seus aditivos na imprensa oficial do Estado, em

cumprimento do aÍtigo 38, parágrafo único da Lei Federal n" 13.019/2014.

CL.ILSULÀ QÜÂRTA _ DO GESTOR

O GESTOR do prescnte ajustc scrá designado por meio de Port8ria I §€r claborsda pelo

CONCEDENTE.

Parógrafo Único: Constituem obrigações do GESTOR:

'1

l) Solicitar da CONVENENTE, quaado julgar necarúrio, ' esclarecirentos.

informações, relalorios e laudos técnicos complementarcs, além daqueles ordinariafientê pÍÊstados no

cumprimento das obrigações deúnidas na Cláusula III deste inshuÍnsntô;

2) Adotar proüdências necessárias ao fiel cumprimJnto do ajwtq 
. .

3) Encaminhar em tempo hábil, a seus zuperioirs, as decisões á,proüdêocias .Cue

lu;içiaria tlc Esiarlu Ja Etiuçacir.r
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4) Acompanhar e fiscalizar os Íecursos rcpassados no que taDge âo gereociaDlento

Íinanceiro e fiscalização de sua execução, €xaminar as prestações de contas parciais o final, cxamo da

dôcumentaçào apresentada e, poÍ meio de r€latório, atestar se é ou não satisfatória a real.ização do objeto

do Temro de Colaboragão podendo, se for recessário, amparar-se no disposto Do Art, it, it*s lt-t u IV.

USULA QUINTÂ _ DAS VEDAÇÔES

É vedado á instiarição

I ) Utilizar os rccrusos preüstos em fiaalidades divbnas das estabetetiilas no Termo de

Colaboraçâo, ainda que em caráter de emcrgência;

2) Pagar despesas a dnlo de taxas de administração ou similares;

3) Pagar despesas realszadas em dâta anterior ou posterior à úgência do Termo de

Colaboração, salvo os pagaÍnentos cujo fato g€rador dâ despesa teúa ocorrido d§a4te a vigênciado

instrumênto pactuâdo;

4) Pagar daspesas com taxas bancárias (tari&s de movimentação ,[ conta co.re,nt",

cobÍança de extratos, emissão de che$res, entre ouhos), multas, juros ou correção monetáriq irclusive

Íeferentes a pagamentos de obrigações e encargos civis, trabalhistâs, fiscais, kibuários, previdenciários

ou quaisquer ouros, seudo que os encargos que porventura veúam a incidü indevidqqneote quaniki da

execuçào do objelo deverão ser creditados pela instituição à conta; j

5) Trespassar ou ceder a execução do objeto do Termo de Colaboração, exc€to para as

contÍatações necessárías à execução do plano de rabalho c observados os Prircípios da a't'r"i"istraçâo

públic4

6) Sacar Íecursos da conta específica do Tetmo de Colaboraç6o pol-â pagÀDÊnto. em

espécie (dinheiro) dc despcsas; , 
.,

7) Realizar pagamentol antecipados a fornecedoros de bens e serviço!;

8) Alterar o objeto do Termo de Colaboração de forma a descaractciáJo;

9) Realizar despesas com publicidade salvo a de câráter educativo, iDformâtivo ou

orientação social, da qual oão constem nomes, simbolos ou imagens que câracterizempromoçâo pcssoal

e desde que prevista Do plano de trsbâlho

..

i- L,TUSULA SEXTA _ DOS RECUR§OS

Para efeito do disposto na cláusula primeira, o valor total deste Convêoio p€rfaÍ-se-á

em R$ 125.237,30 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e sbte reais e trinta dtavos), dos quais,

R-§ 100.000,00 (cem mil Íeais) seÍão repassados pela Concedente à instiüi$o e, essâ como

coutsapartida, participârá com RS 25.237,30 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e sctc reais e trinta

centavos), conforme Plano de Trabalho.

4.643-030
SsurcÉ$a de §-Srado {ia ÊÀ\rcÀsÀo
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Pârágrafo Prlmeiro: Os recuÍsos que cobrirão pste convênio cotrrão à conla da

Dotação orçamenÉria iDdicada nos autos, no valor de R.s t 00.000,00 (cem mil reais), conforme plano

de Trabalho e demais documentos constantes dos autos.

Parágrofo Segundo - O valor do repasse a ser trânsferido pels concçdente não podení

ser aumentado, salvo se ocorr€r situação capaz de justificá-lo, dependendo de ap,rescnbção e aprovação

prévia pela Ariministração de projclo adicional detalhado e de comprovoção da fiel execução dâs etâpas

anteriores e com a devida pÍestração de contas, além da observância da proporcionalidade da

contrapartida, sendo sempre formalizado por aditivo.

CLAUSULÀ SETIMA _ EVENTUAL OCO DE FATO RELEVA}ITE

A concedente podenâ assumir ou Úansferir a responsabilidade pela execução do objeto,

quando couber, no caso de paralisagão ou da oconência de fato relevarte, de oodo a cvitar sua

descontinuidade, inclusive de alterar o Plano de Tmbalho em sihraçôes especiais.

CLAUSI'LÂ OITAVA - DOS ENCÀRGOS

A instituição é responsável pelos encargos trabalhistas, pÍevidtúsiáÍios, fiscais e

comerciais resulhntês da execução do Termo de Colaboraçõo.

USULA NONA _ DA PRESTA O DE CONTAS

É dever da instinrição comprovar quc apücou corretamente o recuÍso no objeto do

Termo de Colaboração e demonstrar que o realizou com os rcclusos repassados e em obediência as

normas legais aplicáveis à mâtéria, sob pena de rcjeição da despeça realizada.

Paúgrâfo Primelro: A pÍestâção de contas dos reruÍsos rccebidos ilar-se-á através da

entÍega à Concedente dos documentos fiscsis originais comprobatórios das despesas ou equivaleúes e

formu[ários, devidamente preenchidos e assinados, dcnto do prazo regulameotâdo no Terrro de

Colaboração

Parágrafo Segundo: A pÍestação de contas dos lecursos recsbidos &ve ser orgaaizada

em ordem cronológica de acordo com as mstas estabelecidas e acompanhada dos seguintes documentos

r,1 Olicio de encamiúamento;

e arlexos:

SccrêrrÍia de EstÂdo d8 Educação

Qúnta Avcnida, Qd. 71, 212, SeioÍ Leste vila Nova' Goituia - GO - CEP 74.643430
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2) Relatório circu$tanciado do cumprimento do objeto;

3) Cópia do plâno de trabalho aprovado pelo ordenador <le despesa;

4) Cópia do termo firmado, com indicaçâo da data de sua publicação;

5) Relatôrio de execuÇão lisíco-financein:

6) Demonstraívo da execução da reoeita e da despeea, evidenoi.iúdo os recu$os

recebidos em transferênci4 a contrâpârtid4 os rendimentos aufqÍidos na aplicaçã^ doe rocursoa-no

mercado finaaceiro, quando for o caso, e os saldos;

7) Relação de pagamentos efetuâdos com os ÍecuÍsos da conccdentr e da instituição,

bem como dos provenientes da aplicação financeira;

8) Relação de bens permanentes adquiridos com os recursos da,concedeote ç da

insünrição, bem como dos provenie,ntes da aplicação financeira;

9) Relação de bêns de consumo adquiridos com os rccursos di lconcedsnte e da

instituição, bem como dos proveDientes da aplicaçâo financeira;

l0) Relação dc serviços de tsrceiÍos com os ÍpcuÍsos da concedcnte e da instituição,

bem como dos proveÍrientes da aplicação financeira; i ,

ll) Extrato dâ contâ baacária específica, do periodo do recebimeato do recurso,

demonstrando a conta zeradâ, e, se for o caso, a conciliação bancâria;

12) ExEâtos da conta de aplicação financeira, evidenciando todos os rendimentos

auferidos no peíodo e demonstaado a conta zerada;

13) Cópia do termo de âceit8ção definitivê da obra, termos dç mediçã0, planilha

orçamentiária c pÍojetos executivos, quando o objeto vissr à reâliza!ão de obra ou serviço de engenhària;

14) Comprovante de recolhimento do saldo de reqursos ao Tesouro Estadual;

15) Côpia dos ajustes firmados, com os respectivos aditivos e pubücações, quando for

o caso;

I ó) Relação de localização dos beas adquiridos;

I 7) Notas fi scaiVfanras;

l8) Relâtório fotográfico dos bens adqúridos e obras reolizadas;

l9) Relagão de tÍeinados ou capacitados, quando for o caso;

20) Termo de compromisso por meio do quâl a instituiÉo fica obrigada a mantet os

documentos relacionados ao Termo de Colaboração pelo prazo dc l0 (dez) anos, contado tla data em

que foi aprovada a prestação de contas-

Parágrafo Terceiro: A prcstagão dc çoDtâs deverá ser entÍegue fuupressa e, para fins

de registro interno da Seüetaria dc lstado de Educação, em arqúvo PDF pesçiúvcl-

Parógrafo QuaÉo: Quando o objeto do Termo de ColaboraFo úí§ar à reaJização dc

.:r'rir\ eu sel§icos oe engenhana. o aonveoetrte deve apreseitar ainoa os seguiarcs,{bctrmenros:

õecEtana oe lSrado da Educsçào
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I ) Relação e medição dos serviços executados;

2) Termo dc ortrega/aceitação ds obra ou serviços assinados por um cngenheiro;

3) Laudo tecnico de obras e serviços de engenharia - Anexo VItr.

Parágrafo Quinto: Constatâdas quaisquer irregularidades no Termo de Colaboreçâo,

será feita diligência pela Concedente e seÉ fixado o prazo máximo de 30 (kinta) dias à insütuição, a

partir da data do recebimento da notificagão, para apresentâção de justificativas e alegaçóes de defesa

ou devoluçâo dos recursos liberados, atualizados.

Parágrafo Sexto: Quando I prestâção de contas não for encaúinhada no pr.gzo

convencionado, a Concedente fixará o prazo máximo de 30 (trinta) diss à instituiÉo, 4 paÍtiÍ da dât8 do

rccebimento da notificação, para que seja spresentada a prestação do contâs, ou recolhimento dos

rccursos, incluídos rendimentos da apticação no mercsdo financeüo, acrescidos de jums e correção

monetári4 à conta da Concedcnte.

Psrágrâfo Sétimo: Em caso de Dão spresentação dâ pÍestação de conlâs final, no prazo

estipulado no Temto de Colaboração, ou a prestação de contas úo obtiver aprovâÉo, serão adotadas

providências por parte do ordenador de despesa da unidade Concedente para a instrauraçâo de tomada

de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos relponsáveis e quantiÍicação do {ano,

sendo que este procedimento seú adotâdo nos casos de omissão no dever de'frestar contâs, de

ocorrência de desfalque ou desúo de diúeiro, bens ou valores públicos e dc prática de qualquet ato

ilegal, ilegitimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário.

Parágrafo Oitavo: Em caso de liberação de mais de duas parcçlas fnanceiras, a

iDstituiçâo apresentará a Concedente a prestâção de cotrtss parcial, que consisie.Da documenbçâo

especiÍicada para a prestação de contas final, com exc€ção do comprovante de recolhimcnlo do saldo

de recursos, sendo que â prestâção de conras parcial dcve s€r apresentada para comprovar a execuçào

da parcela de recurso recebida, em caso de r?asses em três ou mais parcelas. Dessa formà a prestação

de contas parcial referente à primeira parcela é condição para a liberaçâo da tcrceira; â pÍestaçâo

referente à segunda, para liberação da quâJta e assim sucessivamáte.

LJ.IUSULA DÉCIMÁ . DO PRAZO DE VIGIiNCIA

O presente Termo de Colaboração tená vigêacia de 12 (doze) mesesr a contâÍ dÂ dâla da

publicação no Diário OÍicial do Estado, podendo ser prorrolado nos termos.d" Iri f"a"ot n".

13.019/2014, a critério das paÍes, mediante preüsão orçamentária para atender a uovas despesas, se

Sscretaria dç EsÍado da Etiucagàu
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houver, desde que justificadas e autorizadas pela autoridade superior competeÍlte e requerida pela

instituiçáo em até 60 (sessenta) dias antes de seu vencimento-

Os partícipes poderão deounciar o preseÍrtê Tenno de Colabonção, desde que

comunicada por escrito essa intençâo com 60 (sessenta) dias de anteccdência.

É facultado aos partícipes a rescisão do iostrumcnto, a qualqucr tempo, por ato

devidamente justihcado, e a alteração do Termo de Colaboração por meio de termo àditivq, melipte
:,

proposta devidamente formalizada e justiÍicada, a ser apresentada à concedeote érii, no mí"imo 60

(sessenta) dias antes do Érmino de sua vigência ou no prazo nele estipulado.

USULA D SEGUNDA _ DOS CASOS OMT

Os casos omissos serão objeto de análise e eshldo para solüçâo em oporh:nidade e

de comum acordo enúe os paíicipes.

PRIMEIRA - DAUSULA D E RES o

TERCEIRA - DOS TERMOSUSULA DC

É pane integrante do presente termo, o Plano de Trabalho.

USULA D QUARTA - DA PUBLI o

Para eficácia do presente Termo de Colaboração, a SEDUC proúdobíaú a publicgçío

de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiris, de conformidade com os aÍ-ti,gos 37, caput, ü
Constituiçào Federal e ârtigo 38 da Lei Federal n' 13.019/2014.

Qualquer disputa ou cootrovérsia relativa à interpretação ou execução dêste ajuste, ou

de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a dircitos patrimoniâis disponlveis, e que não

seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentaüvs de conciüação ou

mediação), deveÉ ser resolvida de forma deÍiniúva por arbitragem, nos termos dâs normas de regêocia

da CÂMARA DE coNcILIAÇÃo, MEDI,AÇÃo E ARBITRAGEM DA

ESTADUAI (CCMA).

QUINTA - DO FOROUSULA D

Se{rstsria de Estado da Eàrcâçâo
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As paÍcs elegem o Foro da Cornarca de Goiânip para quaisquer aedidas judiciais

necessárias, incluindo a execução da sentcnça aÍbitral. A eventqal piopositura de medi{as judiciais pelas

paíes deverá ser imediatameare comunicada à CÂMARÂ DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E

ARBITRAGEM DA ADMINISTRÂÇÀO ESTADUAL (CCMA), e não implica e uern devcrá ser

interpretada como renúncia â arbitrageÍn, nem afetârá a existência, validade e eficácia da prcscnte

cláusula arbitral. 
. :

USULA D SEXTA . DAS DISPOSI FIN

Aplicam-se ao presente Termo de Colaboração toda a legislação e normas vigentes

sobre a mâtéria

E por estaÍem acordes firmam os partícipes, perante 02 (duas) testcTrnhas, o presente

ato em 03 (três) vias de igual t€or e forma para todos os efeitosjúdicos.

GABINETE DA SECRETARLA DE ESTADO DA EDUCÀÇÃO, em Coiânia,

ao-U-J il cx

APARECIDA DE FÁTIMA G
Secrelária de Estado

OBERDAN HUMBERTON RODRIGUE§
Procurador do Estado

Chefe da Procuradoria Setorial
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YosÉ roncr sousA RTBEIRo

Presidente
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PEREIRA

E

Testemuúas:

Nome:
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