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rERMo DE CoL^Bon,rçÂo N.j;l/tzozo, quc

cnlrc si cclcbram, dc um lado, o Estado de Goiâs,

por mcio du SECRET^RI^ DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, e, de ourro, o CAJUEIRO

CENTRO DE FORMAÇÃO, ,\ssEssoRrA E

PESQl-llSA EM JUVENTUDE na forma abaixo:

O ESTÀDO DE COIÁS, repÍesentado neste instmmenlo pclo procurador do

Estado, Chefe da Pmcuradoria Setorial, Dr. OBERDAN HUMBERTON RODRTGUES VALLE,
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/GO n" t9.193, RG: 3.336.640 SSP/GO e CPF n" 758.540.581-

20, mediante competênciâ lhe atribuídâ pela Lei ComplementaÍ no 58, de 04 de julho cle 2006 e suas

sltcraçõ€s posteriores, por intermédio do SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, com sede

em Goiâni4 Capiral do Estado de Goiás, sho à euinta Avenida" ed. 71, 212, SetoÍ Leste Vila Nov4
CEP: 74.643{30 inscrita no CNpJ,4v{F sob o n" 01,409.705/0001-20, repÍesentadÀ poÍ sua titular,

APÂRECIDA DE FÁtnul ca.uOr,t SOARES PEREIRA, h,rasiteirÀ casadq inscrita no CpF sob

o rlo 329.607.192-04 e portadora do RG 368.625, expe<lida pela SS?/RO, residente e domici]iada nesta

CAPiAI, C O CAJUEIRO CENTRO DE FORMAÇÃO, ASSESSORIÂ E PESQUISA EM

JWENTUDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nô. 18.276.22910001-19,

scdisdo na Rua 83, n o. 361, Baino Setor Sui, Goiânia/GO, CEP: 74.083-195, represenrado por sua

Presidente CARMEM LUCIA TED(f,IRA, inscrita no CPF sob o n". 198.411.401-8?, porradorE do

RG n". 889684, nos termos da Lei Federal 13.019/2014, e da Lei Estadual 20.539/2019, rÊsolvem, de

mútuo acordo, cetebraÍ o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as cláusulas e condições

scguintes:

USULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração tem poÍ objeto a destinBção de R§ 100.000,00 (cem

mil reais) ao oonvenente, para gastos com I educação.

USI.JLÂ SEGUNDA. DAS METAS

As metas especificadas com os respectivos valoÍes, constsntes do Plano de TrabaÚro,

poaleÍío sofieÍ adequsções no decorrer da exccução <to Termo de Colaboração, desde que não se altere
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o objeto Preconi2ado na cráusura primeira desle instrulnento e qlre sejâm pÍcüamente aprovadas pera
Concedente - SecÍetada de Estarlo rla Educnçã0,

I - Constituem obrigações da lnstituiçã0:

l) Curnprir fielmente o objeto pactuado;

2) Prestar conlas no ternpo determinado pela Concedente;

3) Faciliur os meios para que s Concedente e./ou credenciados por ela, exerçam, a
qualqueí tempo, a íiscalização guanlo aos aspectos técnicos, financeiros e administÍativos do presente

Termo de Colaboração, sem prejüzo rla ação fiscalizadora dos demais órgãos de conEole;

' 4) Mantcr os documentos comprobatóÍios das despesas realizadas, objeto deste Termo,

arquivados em boa ordem, no próprio local em que foram conubilizrdos, pelo prazo de dez anos,

contado da aprol,ação da prestaçâo de contas do GcstoÍ do óÍgflo;

5) Apor nas f8turas, notas Íiscais e quaisqucr outros docümentos de despesa"

obrigatoriamente emitidos em nome da instituição, o carimbo identificador com o títuIo, número e aro

do Termo de Colaboração;

6) fucar com todos os encaÍgos que porvenfura vcnham a incidir quando da execução

deste Termo de Colaboração, tris como: obrigações ciüs, fiscais, trabalhistas ou quaisqueÍ ou[os;

7) Abrir conta especíÍica para o repasse do recuso obj€to deste Termo de Colaboração,

não sendo pennitida a utilização de conta bâncáÍia aberts e/ou utilizada anteriormente, inclusive para

outros âjustes de mesmâ natuÍeza. Os recursos deverão ser mantidos nesta contâ especif.ca c somente

podcÍão ser utilizados para o pagamento de despesas constsntes do Plono de TÍabalho, seodo necessário

a conprovação de saldo inicial da conta zerada;

8) Aplicar os Íecusos recebidos do Termo de Colaboração, urquanto não utilizados, em

cademetss de poupança de instituição financeira oficial, se a preüsão de seu uso for igual ou superior a

um mês, ou em fundo de aplicagão financeira de curto pram ou operação de mercado aberto lastnada

en ítulos da díüda pública, quando a utilização dos mesmos veÍificaÍ-se em pÍâzos menoÍes que un

mês. As receitas fnanseiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do TeÍmo de

Colúoração e aplicdas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade;

9) Comprovar o cumprimeÍto da contrapaÍtida pactuads quÊ devoâ scr depositada na

conta bancária específica do Termo de Colaboraçã0, de acordo com os pÍazos estabelccidos no

cronograma de desembolso estÂbelecido no plano de tssbalho;

l0) Realizar os pagamentos das despesas do Termo de ColaboÍa9âo mediante cheque

nominativo, ordem bancária, fansierência eletrônica ou outra modalidade de saque autorizado Pelo

Banco Cer§al do Brasil, na qual a destinação e o credor final Íiquem ideutificados no documento;
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ll) ManteÍ c movimentr os recursos n[ conta bancária específicâ do Termo de

Colabornçã0, com cornprovação de saldo inicial zerado;

12) Apresentar, na prest!ção de contas, a documentação nccessária em ordem

cronológicl, de acordo com tr§ metâs pÍeüslas;

l3) lnfomrar, independente de solicitaçã0, o andamento do Tcnno de Colaboraçâo;

14) lndicor um GestoÍ, cuja respnsabilidade s€rá o de pÍestaÍ informaçôes sobre o

andamento do Termo de Colaboração e encsminhaÍ as demandas à concedente;

15) Indicsr um responsável técnico habilitado, quando a nanreza do Termo de

Claboração assin o exigir.

l6) Restituir à Concedente, obrigatoriamentc, o saldo de Íecursos não utilizados durante

a ügência do Termo de Colaboraçâo, bem como seus rendimentos, devendo o saldo ser recolhido, ao

Tesouo Estodual, por meio de Documento de Anecadação de Receita Estadual - DARE a ser emitido

no sitio www.economia.go.qov.br;, observardo-se a proporcionalidade dos recursos Earsferidos pelo

Eshdo com os recunos da confapartida hansferidos pela instituição, no prazo irnpronogável de 30

(tinta) dias dr conclusão do objeto do Tenno de Colaboração, sob pena da imediaa instauação de

tomada de conhs especial do responsável, dcvendo o comprovantc dc devolução scÍ eÍcamiúado para

o c-mail conAbiüdsde@seduc.go.gov.bç mcncionando-se o no do Termo de Colaboração e que se trata

dc devolução de saldo remanescente, sendo que este pÍocedimsnto deverá ser cfetuado quando da

conclusão do Tenoo de Colaboraçâ0, quando não for executado o objeto ou quando não foÍ apresentâda

deüdâmetrte a pÍestação de contas.

t7) Identificar, sempre que possÍvel, o objeto do Termo de Colaboração como resrÍtante

da apücagâo de rcoursos do govemo estrdual;

18) ExccutaÍ o objeto dento da ügência deste Tenno de Colaboação, conforme

proposto no Ploo de Trabúo apÍesentado, que será paíe integraote do Fescnte ajuste

indep€ndcntemente de tsanscrição;

19) Permitir o liwe acesso dos servidores dos ó19ãos ou das entidades públicas

couoedentes e dos de conrole intemo e extemo estadual aos processos, documentos, iúormações,

ins6laçõcs c sistcmas rcfcr€ntcs ao prcsente instsumeÍto.

20) nauter escrituraçf,o contábil regular;

2l) Disporúbilizar ao cidadilo, na sua página nâ fultemet ou n0 falta dcsta" em sua sede,

consulta ao c)úato dcstc termo de colaboração, contendo, peio menos, o objeto, a finalidade e o

dctolhame o dr splicação dos recunos.

It - Constitucm obrigações do CONCEDENTE - SEDUC:

l) Acompaúar e avaliar de forma global e técnica os projctos a scrtm desenvolvidos e

execubdos em dcconêucia deste l'ermo de ColaboraçÃo;
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2) llesigrar, lnr rcptcsrnlnntc como gcstor quc acompanhará e fiscâlizât.á a execução
desh Temlo de Col$boraçlo e dos recursos repassodos;

3) Apreciar es prcstações de contas parciais ou lotais apresentadas pcla instituiçã0,
podendo dcixar de aprová-las sempre que verificar a ocorência de algum dos s.guintes cvçntos:

3.1) tnexecução total ou pnrcial do objeto pactuado;

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos rccursos fiansferidos;

3.3) Não utilizaçã0, total ou parcial, no objeto do ajuste, dos saldos financeiros,
inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicaçõcs financeiras realizadas, quando não
recolhidos na forma preüstt lestc iflstrumento;

3.4) Ausência de documentos exigidos na prestâção de contas que compÍometa o
julgamento da boa e regular aplicação dos recursos_

4) Efttuar o repasse dos recursos finarceiros à instituição;

5) Pronogar "DE OFiCIO" a vigência do Termo de Colaboração, quando houveÍ asaso

na liberação dos recunos, limitada a pronogação ao exato perfodo do atraso verificatlo;

6) Publicar o resumo do instÍumento e scus aditivos na imprensa oficial do Estado, em

cumprimento do êrtigo 38, parágrafo único rla Lei Federal no l3.Ol9lZOl4.

USUL,I QUARTÂ - DO GESTOR

O GESTOR do presente ajuste será designado por meio de portaria a ser elaborada pelo

CONCEDENTE.

Parágrafo Único: Constituem obrigações do GESTOR:

l) Soliciw da CONVENENTE, quando julgar necessârio, esclarccimentos,

informações, relatórios e laudos técnicos complementaÍes, além daqueles ordinariamente prestados no

cumprimento das obrigações definidas na Cláusula Ill deste instumeÍrto;

2) Adour providências necessárias ao fiel cuÍnprimertto do sjustei

3) Encamiúar em tempo hábil a seus superiores, as decisões e proüdênsiss que

ultrapassuem a sua competência:

4) Acomparúar e fiscaliza! os Íecursos Íepassados no que tânge ao gerenciamento

financeiro e fiscalização de süa execução, examinar as prestações de contas pstciais e final, exame da

documenaçâo apreseúada e, por meio de relatório, atester sc é ou tlâo satisfalóda a realização do objcto

do Termo de Colaboração podendo, se for necessáJio, ampaÍeÍ-se no disposto no Aí. 51, itens III e IV.

USULA QUINTA- DA§ VEDA ES
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É vedado í irxliruição:

l) utilizar os recursos prcvistos em finsridades divcÍsas das estabelecidas no r,ermo de
Colaboraçã0, ainda quc em caúter de emergência;

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

3) Pagar despesas realizrdas em dsta anterior ou posterior à ügàcia do Termo dc

Colaboraçí0, salvo os paganlentos cujo fato gerador da despcsa tcnha oconido durantc a ügência do
instu ento pactuado;

4) Pagar despesas conl tâxas bancárias (tariÍas de moümenlação em conla corentg

cobrançâ de extratos, emissão de cheques, cntrc outros), mnltas,juros ou coneção monetâri4 inclusiye

referentes a pagamentos de obÍigações e encargos ciüs, trabalhistas, fiscais, tributários, preüdenciários

ou quaisquu outros, sendo que os encugos que porventura venham a incidir indevidamente quando dâ

execução do objeto deverão su creditados pela instinriçâo à conta;

5) Trcspassar ou ceder a execução do újeto do Termo de ColaboÍação, exceto para as

corltaldções nccêssfuias à execução do plano de trabalho e observados os principios da administração

pública;

6) SacaÍ recursos da conls espccíÍica do Termo de Colaboração para pagamento em

espécie (diúeirQ de despesas;

7) Realizar pagamentos antecipados a fomecedores de bens c serviços;

8) Altcrar o objeto do Termo de Colaboração de forma a descaracterizá-lo;

9) Realizar despesas com publicidade, salvo a de cuáter educativo, informativo ou

orientação social, da qual não constem nomes, sírnbolos ou imagens que cúactcrizem pÍomoção pessoal

e desde que prevista no plano de trabalho.

USULA SOX'I'A - DOS RECURSOS

Para efeito do disposto na cláusula primeira, o yalor total deste Convênio pcrfar-se-á

en BJ 100,000,00 (cem mil reais), que serão repassados pela Concedente à instituiçã0.

Porágrufo Prlmeiro: Os reür§os que cobúão este convênio concrão à conts dâ

Dotagão OÍçâm€ntária indicadâ nos autos, no valot de R$ 100.000,00 (cem mil reais), coúorme Plano

de Trabúo e dcmais documentos constantes dos autos,

Parógrafo Segundo - O valor do repasse a ser transferido pela concedellte nÃo poderá

s€Í aumentado, salvo se oconer situação capaz dejustificáJo, dependeudo de apresentação e âprovaçâo

previa pela Âdrninisração de projeto adicional detalhado e de comprovação da fielcxccução dss etapas
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antcÍiores e com a dcüda prestação de cont0s, nlém da observância da proporcionalidade da

contsaputida, se«lo sempre fonnalizado por adilivo.

A concedente poderà assumir ou transferir a responsabilidade pela cxecução do objao,

quando coubcr, no cuo de paralisação ou da oconência de fato relevante, de modo a eütar sua

descontinuidade, inclusive rle alterar o p0nno de Trabalho cm situações especiais.

C USULA OTTAVÀ - DO§ ENCARGOS

A instiruição é responsável pelos encargos trabalhistas, preüdenciários, fiscais e

comociais resulhntes da execução do Termo de Colabodção.

USULA NONA - DA PRESTA O DE CONTAS

É devcr da instituição comprovar que aplicou coÍretamente o recurso no objeto do

Termo de Colaboração e demonstrar que o rcalizou com os recuÍsos repassados e em obediência às

normas legais apliúveis à matéri4 sob pena de rejeição da despesa realizada.

Prrágrafo Primeiro: A píestação de contas dos rccursos rccebidos rlar-se-á aravés da

enúega â Conccdentc dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas ou equi!'aleutes e

formúários, deüdamente preenchidos e assinados, denro do prazo regulamentado no Termo de

Colaboraçã0.

Parágmfo Segundo: A pÍestação dc conl$ dos recttrsos recebidos deve ser organizada

em ordem cronológica de acordo com as metas estsbelecidss e sconryanhada dos scguintes docunentos

e gncxos:

1) Offcio de encarninhamento;

2) Rclatório circunstancisdo do cumpÍimento do objetoi

3) Cóiria do plano de trabalho aprovado pelo orrhnador dc desPesa;

4) Cópia do tcrmo hrmado, com indicaçtr0 tla dato dc sua publicação;

5) Relatório dc cxccução fisico'financeira;

6) Dcmonstrativo da execução da receita e da dcspcsa' cvidcnciando os tecursos

recebidos em úansfeÍêncis" a contrapúidq os rendimcntos auferidos ns aplicação dos ÍecÚsos no

mcrcrdo financeiro, quando for o caso, e os saldos;

§ecÍetâria de E§t8do da Edu(ação
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7) Rcloção tlc pogonrcntos eletrrndos corrr os ÍccltÍsos da concedcntc e da instituiçâ0,

ben como dos provenicntes dn aplicnçilo Íinnmeirn;

8) Relaçío de bcns pennmentcs atlquiridos com os recursos da concedente e da

instiruiç{q bern como dos provenientes da aplicoção íinanccira;

9) Belação de bens de consumo adquiridos com os ÍesuÍsos da concedente e da

instituiçãq bem como dos provcnientes da aplicagão financcira;

l0) Rclação de sewiços dc terceiÍos com os recursos da concedente e da instituiçâo,

bem como dos provenientcs da aplicação financeira;

ll) Exbato da conta bancária específica, do período do recebimento do recurso,

demoushando a conta zerad4 c, se for o caso, a conciliação bancária;

12) Extratos da conta de aplicação financeira, eüdcnciando todos os Íendim€ntos

aúeridos no periodo e demonstrando a conta zerada;

13) Cópia do termo de aceitação definltiva da obr4 termos de rnediçãq püanilha

orgamentária e projetos exccutivos, quando o objeto üsaÍ à realização dc obra ou serviço de engeúaria;

14) Comprovante de recolhimento do saldo de recusos ao TesouÍo Eítadual;

15) Cópia dos ajustes firmados, com os rcspectivos aditivos e publicações, quando for

o cSso;

16) Relação de localização dos bens adquiridos;

I 7) Notas fi scaiYfahras;

l8) Relatório fotognâfico dos bens adquiridos e obras realizadas;

19) Relação de teinados ou capacitados, quando for o caso;

20) Termo dc compromisso por meio do qual a instituição fica obrigada I manteÍ os

documeotos Íelaoionados ao Tcrmo de Colaboração plo prazo de l0 (dez) anos, conhdo da data em

que foi aprovada a preshgão de corlas.

Parágrofo Tcrceiro: A prestação de contas deveú ser ert§egue impresss e, para fins

de regisro intcrno da Secretaria dc Estado de Educagão, em arqüvo PDF pesqüsável.

Perígrsfo QusÉo: Quando o objeto do Termo de ColaboÍação visar à realização dc

obras ou serviços de engeúaria, o Convenente deve epresentar Einds os seguintes documentos:

l) Relação e medição dos serviços executndos;

2) Termo de entrega/aceitnção da obra ou serviços nssinados por unt engenheiro;

3) Laudo técnico de obras e scwiços de engcúnria - Ancxo Vlll.

Prrígraío Qulnto: Constntâd0s quaisquer incgularidndes to Temto de ColaboraçÀo,

será fciu diügência pela Concedente e será íixndo o prazo máximo de 30 (trinta) dias à instittcição, â
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paúiÍ da dats do Écebimeuto do notificaçã,, psra âpresentação de justiíicativas c aregaçôes de defesa
ou devolução dos rccursos liberados, otualizádos.

Parígrnfo §er(o: Quando a prestação de contas não for cncaminhada no prazo

convencionado, a Concedeutc fixatá o prazo máximo de 30 {trinta) diâs à instiruiçã., a partir da dau do

recebimento da notificaçã0, para que seja apresentada a prestsção dc contas, ou rccolhjmento dos

recunos, incluídos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e coneção

nolÊlária, à conta da Concedente.

Parígrafo Sétimo: Em caso de não apresenlação da pÍestarão de contas final, no pÍazo

estipulado no Termo de Colaboração, ou a prestação de contas não obtiveÍ spÍovação, súão adotadas

proüdências por púe do ordenador de despesa da unidade Concedcntc para a instauração de tomada

de coatas especial pâra apuÍação dos fatos, identificaçâô rlos responsávcis e quantificação do dano,

sendo que este procedimento será adotado nos casos de ornissão no dever de prestar contas, de

oconência dc desfalque ou dcsüo de diúeiro, bens ou valores públicos e de pÍática de quâlquer ato

ilegal, i.legítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário.

Perágrafo Oitavo: Em caso de tiberação de mais de duas parcelas financeiras, a

instituição apresenlará a Concedente a pÍestação de contas parcial, que consiste na documentação

especificada para a prcstação de contas filal, com exceção do compÍovante de recolhimento do saldo

de recursos, sendo que â prestâção de contss parcial dcve ser apresentada para comprovar a exccução

da parcela de recurso recebid4 ena caso de repasses em tÍês ou mais parcel*s. Desse foma a plestaçào

de costas parcial referente à primeira parcela é condição pam a liberaçâo da terceira; a prestação

refcrerte à segunda, pua liberação da quana e assim sucessiramente.

CLAUSULA D IMA. DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Termo de Colaboração terá ügência de l2 (doze) meses, I coÍrtar da dâta da

publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser pronogado nos te{mos da Lei Federal no.

l3.Ol9l2}l4, a sritério das paíes, lnediante preüsâo orçoDentáriâ Psra at€nder n novas despesas, se

houver, dcsdc que justificadas e autorizadas pela autoridade suPerioÍ competente c rcquerida pela

instituição em até 60 (scssenta) dias antes de scu vencimento

USULA D PRIMEIRA - DA I) CIA E RESCI

Os pardcipes poderão denunciar o presentc Tenno de Colaboração, desde que

comunicada por escrito csss intenção com 60 (sessenta) dias de antecedência

SêcretaÍia de Estâdo dâ Educsção

Quinta Âvcnida, Qd. 71, 212, Setor Loste Vila Nova, Goiânia - GO - CEP 74 643-030

N

Drqttallzado com ua,L.u



S.<.Gtàrlã dâ
Ertãdo dn
€dncrçllo

É facultado sos pníicipes a rescisão do instÍum€nto, a qualqucr tempo, por ato
dcüdamente justiÍicado, e a sltersção do Tcrmo de coraboração por meio de termo atlitivo, mediante
ptoposts devidsmente formalizrds e justiÍicada, a ser apresentada à concedente em, no nínirno 60
(sesscnta) dios antes do término de sua vigência ou no praz.o nele cstipularto.

USULA Í) IMA SEG UNDA - DOS CASOS ONÍISSOS

Os casos omissos serão objcto de análise e estudo para solução em cada oportunitladc e

de comurn acordo entre os paÍtícipes.

USULA D I]!íA TERCEíRA - DOS TERMOS INTEGRANTES

É parte integrante do presente termo, o plano de Trúalho

USULA D MA QUARTA . DA PUBLI o

Para eficácia do preserrte Termo de Colaboração, a SEDUC providenciará a publicação

de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goifu, de conformidade com os artigos 37, caput, da

Constitnição Federal e artigo 3E da Lei federal n" l3.OlglàOl4.

USL,'LA D QUINTA. DO FORO

Qualquer disputa ou contsovérsia Íelativa à interpretação ou execução deíe ajuste, ou

de qualquer fomra orirmda ou associada a ele, no tocante â diÍÊitos parimouiais disponivcis, e que não

seja dirimida smigavelm€nte enhe as paÍtes (precedida da realizagão dE tentativa de conciliação ou

mediação), deverá ser resolüda de fomra definitiva por arbitragem, nos termos das nonnas de regência

da CÂMÁRA DE CONCILIAÇÂO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRÂçÃo

ESTADUÀL (CCMA).

Âs partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais

necessárias, incluindo a execução da sentença ubiral. A eventual propositura de medidasjudiciais pelas

partcs dcverá ser imedíatamente comuniçada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDI"AÇÀO E

ARBITRAGEM DÀ ADMINISTRAÇÂO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser

intcrpretada como renúncia à arbifagenr, ncrn afelará a existênciq validade e cficácia da presente

cláusula aóital.

Secreuria de Estado da Educaçeo
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C USULA D MA SDXTA. DAS DISPOSI I'S FÍNAIS

Aplicarn-se flo prescnte Tcrmo rle Colnboraçâo toda a legislação e normas vigentes

sobre a matéria"

E por cstarun acordcs finnam os partícipes, perante 02 (duas) test€munhas, o pÍesente

sto em 03 (tÍês) üas de igual teor e forma para todos os efeítos júdicos.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, eTT Goiânia,

so)A-t l3 t&&

APARE..ADEF^.r* \M\^"
SecratiadeflDÀda

LI SOARES PEREIRA
Educação

VAILE

TesteÍruú8s:

OBERDAN }ruMBERTON RODRIC
ProcürâdoÍ do Btado

Chefe da Procuadoria Setoíal

CARMEM L CIA
Presidente

Nome:Nome
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