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rERMo DE COLABORAÇÃO N" J3) D020, qtte

entre si celebmm, de um lado, o Estado de Goiás,

por meio da SECRETARI^ DII ESTÂDO DA

EDUCAÇÃO, e, de oulro, a UNIÀO

BRA§ILf,IRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO -
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTTL

MARI§TA DIVINO PAI ETERNO. nâ forma

abaixo:

O ESTADO DE GOIÁS, representado neste instrumcnto pelo Procurador do

Estado, Chefe da Procuradoria Setorial, Dr. OBERDAN IIUMBERTON RODRIGUES VÀLLU,,

brasileiro, advogado, insoito na OAB/GO n" 19.193, RG: 3.33ó.ó40 SSP/GO e CPF n'758.540.581-

20, mediante competência lhe atribuída pela Lei Complementar no 58, de 04 de julho de 2006 e suas

altemções posteriorcs, por intennédio da SECRDTARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, com sede

em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Quinta Avenida, Qd, 71, 212, Setor Leste Vila Nova,

CEP: 74.643-030 inscrita no CNPJ/MF sob o n" 01 .409.705/0001-20, rêpresentada por sua titulaÍ,

APARECIDA DE FÁTIMA CAvIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob

of 329.60'1.192-04 e pôrtadorâ do RG 368.625, cxpedida pela SSPiRO, residentc e domic'iliada nesla

Capital, e a IJNIÃO BRASILETRA DE EDUCAÇÂO E ENSTNO - CENTRO DE EDUCAÇÃO

INFANTIL MARISTA DMNO PAI ETERNO' pessoa juridica de direito privado, inscnta no CNPJ

sob o n". I 7.200.684/001 9-05, sediada na Rua MG, 17, Qd. 36, Lotes 0l/30, Madre Germana I,

Aparecida de Goiânia, Cep: 74.965-560, representado por seu Dirctor DAVI NARDI, inscrito no CPF

sob o n' 457.535. 121 -00, ponador clo RG n". 2509071 SSP/CO, residente e domiciliado na Cidade de

Aparecida de Goiânia, nos termos da Lei FedeÍal 13.0l 9i2014, c da Lei Estadual 20.539/201 q, Icsolvern,

de mútuo acordo, celebrar o presenle TERMO DE CoLABORAÇÃO, mediante as cláusulas e

condições seguintes:

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a destinação dc R$ 50 000'00

(cinquenta mil reais) à instituição acima qualificada, para aquisição de veículo para uso exclusivo do

USULA PRIMEIR^ - DO OBJETOC

tmnsporte de equipe do CEMADIPE

\-
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CL USULA SEGUNDA . DAS METÁS

As melas especificadas com os Íespectivos valorgs, constantes do plano de Trabalho,
podeÍâo sofrer adequações no decomer da execução do Termo de colaboração, desde que não se altere

o objeto pÍeconizâdo na cláusula Primeirâ deste instrumento e que sejam previamcnte sprovadas pela

Concedeote - Secretaria de Estado da Educação.

USULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇ ES

I - Constituem obrigações dâ lnstltulção:

l) Cumprir fielmente o objero pactuado;

2) Prestar contas no tempo determinado pela ConcedsntE;

3) Facilitar os meios para que a Concedente e/ou úedenciados por el4 exerçam, a

qualquer tempo, â Íiscalização quânto aos aspectos técnicos, financeiros e administrativos do presente

Termo de Colaboração, sem prejulzo da ação fiscalizadora dos demais órgãos de controle;

4) Manter os documentos comprobalórios das despesas realizadas, objcto deste Termo,

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

contado da aprovação da pÍestação de contas do GestoÍ do órgão;

5) Apor nas faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos de despesa,

obrigatoriamente emitidos em nome da instituição, o carimbo identiÍicador com o titulo, númcro e ano

do Termo dc Colaboração;

6) ArcaÍ com todos os encargos que porventura venham a incidir quando da exccução

deste Termo de ColâboÍação, tais como: obrigações civis, fiscais, trabalhistas ou quaisquer ouhos;

7) Abú conta específica para o repa.sse do recuno objeto deste Termo dc Colabomção,

nâo sendo permitida a utilização de conta bancária abcrta e/ou utilizade snteriormentc, inclusive para

outrôs ajusles de mesmÂ natufeza. Os recursos deverão ser mantidos nesta conta especifica e somente

poderõo ser utilizados parâ o pagamento de despesas constantes do Plano dÇ TEbalho, sendo necessário

a comprovação de saldo inicial da conta zerada;

8) Aplicaros recursos recebidos do Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em

cademetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou supcrior a

um mês, ou em frmdo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada

em títulos da díüda pública, quando a utilizaçáo dos mesmos verificar-se em Prazos menores que um

mês. As Íeceitas financeiras auferidas serão obrigatoriâmente computadas a crédito do T

Colaboragão e aplicadas, cxclusivamente, no objeto de sua finalidade;

de
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9) Comprovar o cumprimento da contÍapanida pachlada que deverá ser depositada na

conta bancária específica do Tçrmo de colaboraçâo, de acordo com os pmzos estaberecidos no

cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho;

l0) Reêlizar os pagamentos das despesas do Termo de Colaboragão medianle chequc

nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica ou outra modalidade de saquç autorizado pclo

Banco central do Brasil, na qual a destinação e o credor final fiquem identificados no documento:

ll) Manter c movimontar os recursos na coÍ)tâ bancária especÍÍica do Termo de

Colâboração, com comprovação de saldo inicial zerado;

12) Apresentar, na prestação de contas, a documentação necessária em ordem

cronológica. de acordo com as metaE previstas;

13) Informar, independente de solicitação, o andamento do Termo de Colaboração;

14) lndicar um Gestor, cuja responsabilidade sení o de prestar informações sobre o

andamento do Termo de Colaboração e encamiúar as demandas à concedent€;

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

Claboração assim o exigir.

ló) Restituir à Concedente, obrigâtoriamentê, o saldo de recursos nâo utilizados durante

a vigência do Termo de Colaboração, bem como seus rendimentos, devendo o saldo ser recolhido, ao

Tesouro Estadual, por meio de Documento de Arecadação de Receita Estadual - DARE a scr emitido

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

Estado com os recursos da contapartida transferidos pelâ instituição, no prazo improrrogável de 30

(t nta) dias da conclusão do objeto do Termo de Colaboraçào, sob pena da imediata instaumção de

tomada de contas especial do responsável, devendo o comprovâute de devolugão ser encaminhado para

o e-mail contabilidade@seduc.go.gov.br, mencionando-se o no do Termo de Colabomção e que se trâta

de devolução de saldo remanescente, sendo que este procedimento deveú ser efetuado quando da

conclusÀo do Termo de Colaboração, quando não for executado o objeto ou quando não for apresentoda

devidameote a prestâção de contas.

l7) ldentificar, sempre que possíYcl, o objeto do Termo de Colaboração como resultante

da aplicação de rccursos do govemo estadual;

l8) Executar o objeto dentro da vigência deste Termo de Colaboração, conforme

pÍoposto no Plaoo de Trabalho apresentado' que será Paíe integmnte do presente ajuste

independentemente de transcriçãoi

t9)Permitirolivreacessodosservidorcsdosôrgãosoudasentidadespúblicas

concedentes e dos de controle intemo e externo ostadual aos pÍocessos, do umontos, informações,

instalações e sistemas referentcs ao prc§entc instrumcnto.

20) manteÍ escrituração contábil regular; (üN
\
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2l) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na intemet ou, na falta dcsta, em sua secle,

consulta ao extrato deste termo de colaboração, conteodo, peio menos, o ôbjcto, â finalidade e o
detalhamento da aplicaçâo dos recursos,

II - Constituem obrigações dâ CONCEDENTE - SEDUC:

l) Acompaúar e avaliar de forma grobar e técnica os projetos a serem desenvolvidos e

executados em decorrência deste Termo de Colaboração;

2) Designar, um Íepresentaote como gestor que acompaúaní e fiscalizará a execuçâo

deste Termo de Colaboração c dos recursos repassarlos;

3) Apreciar as prcstações de contas parciais ou totâis apresentâdas pela instituiçào,

podendo deixar de aprováJas sempre que verificar a ocorrência de algum dos seguintes eventosl

3.1) lnôxecução total ou paÍcial do objeto pacfuado;

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos ÍecuÍsos fansfeÍidos;

3,3) Não utilização, total ou parcial, no objeto do ajuste, dos saldos financciros,

inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, quando não

recolhidos na forma prevista neste instrumento;

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

julgamento da boa e rcgular aplicação dos rccusos.

4) Eferuar o repasse dos recursos financeiros à instituição;

5) Pronogar "DE OFÍCIO" a vigência do Termo de Colaboração, quando houver atraso

na liberação dos recunos, limitada a proÍogação ao exato período do atraso verificado;

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

cumprimento do aÍigo 38, parrigrafo único da Lei FedeÍal no 13.019/2014.

CLAUSULA QUARTA _ DO GESTOR

O GESTOR do prcsente ajuste seni designado por meio de Portaria a ser elaborada pelo

CONCEDENTE.

ParÁgrafo Único: Constituem obrigações rlo GESTOR:

1) Solicitar da CONVENENTE, quando julgar necessário, esclarecimentos,

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

cumprimcnto das obrigações definidas na Cláusula Ill deste instrunc[to:

2) Adotar providências necessárias ao fiel curnprimento do ajuste;

3) Encaminhar em tempo hábil, a seus superiores,

q

ultrapassarem a sue çompgtência;

as decisões e dênc las que
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4) Acompanhar e hscalizar os recursos repassados no que tange ao gerenciamerto
financeiro e fiscalização de sua execução, examinar as prestações de contas parciais e final, exame da

documentêção apresentada e, por meio de relatório, atestaÍ se é ou não satisfatória a realização do objeto
do Termo de colaboração podendo, se for necessário, amparar-se no disposto no Ar.t. s 1, itens lll e lv.

C USULA QUINTA - DAS ES

É vedado á instihtição:

1) Utilizar os recursos previstos em finalidades diversas das estabelecidas no Termo de

Colaboração, ainda que em caráter de emergência;

2) Pagar despesâs a título de tsxas de administração ou similares;

3) Pagar despesas realizadas em data anterioÍ ou posterior à vigência do Termo dc

Colaboração, salvo os pagarnentos cujo fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do

instrumento pacnrado;

4) Pagar despcsas com taxas bancárias (tarifas de movimentação em conta corrente,

cobrança de extratos, emissão de cheques, entre outros), multas, jwos ou coreção monetária, inclusive

referentes a pagamentos de obrigações ê encargos civis, tabalhistâs, fiscais, tributiários, prevideuciários

ou quaisqueÍ outros, sendo que os encargos que porventura venham a incidir indevidamente quando da

execuçâo do objeto deverão ser creditados pela instituição à contâ;

5) Trespassar ou ceder a execuçâo do objcto do Termo de Colaboração, exceto para as

contratações necessárias à execuçâo do plano de trabalho e observados os princípios da administração

públical

6) Sacar recursos da conta específica do Termo de Colaboração para pagâmento cm

espécie (diúeiro) de despesasi

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

8) Alterar o objeto do Termo de Colaboração de forma a descaracteriá-lol

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

orientagão social, da qual não constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal

e desde que prevista no plano de trabalho

Para efeito do disposto na cláusula primeira, o valor total deste Convênio perfar-se-á

CLÁUSULA SEXTA _ DOS RECURSOS

om R§ 50.000,00 (cinquenta mil rcais), que scrão rePassodos pela Concedcnte à i*tt*tN, 

.

{



Parágrafo Prlmeiro: Os recursos que cobúão este convênio côrrerão à conta da

Dotação orçamentária indicada nos autos, no valoÍ de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conlbrme

Plano de Trabalho e demais documentos constantes dos âutos.

Pârágrufo Segundo - O valor do repasse a ser transferido pelâ concedentc não poderá

ser aumenlado, salvo sc oconcr situação capsz dejustificáJo, dcpcndendo de apresentação e aprovação

próvia pela AdminisEação de projeto adicionâl detalhado e de conrprovação da fiel execução das etapas

anteÍiores e com a devida pÍestação de contas, além da observância da proporcionalidade da

contrapaíida, sendo sempre formalizado por aditivo.

A concedente poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execuçâo do objoto,

quando couber, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua

descontinuidade, inclusivc de alterar o Plano de Trabalho em situaçõçs especiais.

CL USULA OITAVA * DOS ENCARGOS

A instituição e responsável pelos encargos tÍabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do Tcnno de Colaboração.

É dever da instituiÇão comprovü quc aplicou coffetamente o recurso no objeto do

Temo de Colaboração e dcmonstrar que o realizou com os lecuÍSos repa§Sados e ern obediência às

normas legais aplicáveis À matéria, sob pena de rejeição da despesa reolizado'

Prrágrsfo Primeiro: A prestâção de contas dos recuÍsos recebidos dar.se.á através da

entrega à Concedente dos documentos fiscais originais comProbatórios das despesas ou equivalentes e

formulários, devidamente prcenchidos e assinados, dentro «lo prazo rcgulamentado no Termo de

Colaboração.

S€cÍ.t.rlô d€
Ertado dà
sducâç§<t

Parágrafo Segundo: A prestação de cont&s dos recur§os recebidos deve s

em ordem cronolôgica de acordo com as metas estabelecidas e acompanhada dos seguiüte

e anexos:

l) OÍicio de encamiúamento;

2) Retatório circunstanciado do cumpdmento do objeto;

3) Côpia do plano de trabalho apmvado pclo ordenador de despesal

er organizada

I I
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Prrágrsfo Terceiro: A prcstação de contas deverá ser enkegue impressa c'

de regi§tro interno da secrctaria de Bstadô de Educação, em arquivo PDF pesquisável.

4) Cópia do termo Íirmado, com indicação da data de sua publicação;

5) Relatório de execução {lsico-financeira;

6) Demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos

recebidos em trânsferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no

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

7) Relação de pagamentos efetuados com os recumos da concedente e da instituição,

bem como dos provenientes da aplicação financeira;

8) Relação de bens permanentes adquiridos com os recursos da concedente e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

9) Relação de bens de consumo adquiridos com os recursos da conccdente e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financcira;

l0) Relaçâo de serviços de terceiros com os recursos da concedente e da instituição,

bem como dos provenientes da aplicação financeirâ;

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

demonstrando a conta zerada, e, se ôr o caso, a conciliação bancária;

12) Extratos da conta de aplicação hnanceira, cvidenciando todos os rendimêntos

auferidos no período e demonstÍando a conta zerâda;

13) Cópia do termo de aceitação definitiva da obrc, termos de medição, planilha

orçamentária e projetos executivos, quando o objeto visar à realização de obra ou serviço de engenharia;

l4) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos ao Tesouro Estadual;

l5) Cópia dos ajustes firmados, com os respectivos aditivos e publicâções, quando for

o caso;

l6) Rclação de localização dos bens adquiridos;

I?) Notas hscaiífaturas;

18) Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras realizadas;

l9) Relaçãô de trcinados ou capacitados, quando for o caso;

20) Termo de compromisso por meio do qual a instituição fica obrigada a manter os

documentos relacionados ao Termo de Colaboração pelo prazo de l0 (dez) ano§, contado da data em

que foi aprovada a prestaçâo de contas.

\

Psrágnfo QusÚo: Quando o objeto do Termo de Colaboração visar à realização de

obras ou scrviços de engcnharia, o Convenentc deve apresentâÍ ainda os seguintes documentos:

l) Relsção e mediçãô do§ serviços executadosi

2) Termo de entrega/aceitação da obra ou serviços assinados por um engenheiro;

parx ilni
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3) Laudo técnico de obras e serviços de engeúaria _ Anexo VIII

Parágrafo eulnto: Constatadas quaisquer iÍregularidades no Temro de Colaboração,
seú feita diligência pela concedente e será fixado o prazo mríximo de 30 (*inta) dias à instituiçào, a
pârtir da dâta do rccebimento da notificação, pa' apresentâção de justificativas e alegações de defesa
ou devolução dos recursos liberados, atualizados.

Parágrafo Sexto: euando a prestação de contâs oão for encamiúada no prazo
convencionado, a concedente fixa"á o prazo máximo de 30 (trinta) dias à instituição, a partir da data do
recebimento da notificação, para que seja aprcsentâda a prestação de contas, ou recolhimento dos

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

monetária, à conta da Côncedente.

Parágrafo Sétlmo: Em caso de não aprcsentação da prestação dc contas final, no prazo

estipulado no Termo de colaboração, ou a prestação de contas rlão obtiver aprovaçâo, serão adotadas

providências por parte do ordenador de despesa da unidade concedente para a instauração de tomada

de contas especial para apuração dos fâtos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano,

scndo que este procedimento será adotado nos casos de omissão no dever de prestar contas, de

ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou yalores públicos e rle prática de qualquer ato

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

Parágrafo Oltavo: Em caso de liberação de mais de duas parcelâs financeiras, a

instituição aprcsentará a Concedente a prestâção de contâs parcial, que consiste na documentação

especificada para a prestação de contas hnal, com exceção do compÍovante de recolhimento do saldo

de recusos, sendo que a prestação de contas parcial devc ser apresentada para comprovar a execução

da parcela de recurso rccebida, em caso dc rcpasses em três ou mais parcelas. Dessa forma a prestação

de contas parcial refeÍentc à primeira parcela é condição para a liberação da terceira; a prestação

referente à scgund4 para liberação da quaía e Àssim sucessivamente.

O prcsentc Termo de Colaboração terá vigência de l2 (doze) meses, a contar da datâ da

publicação no Diário oficial do Estado, podendo ser pÍoÍrogado nos termos da Lei Federal n".

13.019/2014, a critério das paÍte§, mediante Previsão orçamen

houver, desde que justificadas e autorizadas pela autoridade

iNtituiçào em até 60 (sessenta) dias antes dc seu vencimento.

tária paÍa atender a novas des ,se

A . DO PRAZO DE VIGCLAUST]LA D NCIA

superior competenle e uerid pela
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Os partícipes poderâo denunciar o prcsente Termo de Colaboração, desde que

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

É facultâdo aos participes â rescisão do instÍumento, a qualquer tempo, poÍ ato

devidamente justiÍicado, e a alteÍação do Termo de Colaboraçâo por meio de termo aditivo, mediante

proposta devidamente fonnalizada e justificada, a ser apresentâda à concedente em, no mínimo 60

(sessenta) dias ântes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado.

Os casos omissos serão objeto de análise e estudo para solução ern cada oportunidade e

de comum acordo entre os partícipes.

CL USULA D IMA TERCEIR{ - DOS TERT\{OS INTECRÂNTES

É paíe integrante do presente tenno, o Plano de Trabalho

C USULA D CIMA QUARTA. DA PUBLICAÇ o

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

de seu extrato no Difuio Oficial do Estado de Ooiris, de conformidade com os aíigos 37 ' caput, da

Consrituição Federal e artigo 38 da Lei Federal n' 13.019/2014

Sec.§t."1à do
êatrdô da
Edn..ç§ê

Qualquer disputa ou controversiâ Íelativa à intelpretação ou execução destc ajuste'

de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis' e que n

seja dinmida amigavelmente entrc as partos (precedida da realização de tentativa de conciliação

mediagão), deveni ser resolvida de forma definitiva por arbitmgem' nos termos dês normas de regência

dA CÂMARA DE CONCTLIAÇÃO, MEDI.AÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

ESTADUAL (CCMA).

As paíes elegem o Foro dâ Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais

necessárias, incluindo a execugão da sentença arbitral. A eventual proposituÍa dc medidasjudiciais pelas

artes deverá ser imediatamentc comunicada à CÀMARA DE CoNcILIAÇÀo' MEDIAÇÃo E

\

ou

p

QUINTA - DO FOROUSULA DC

ARB ITRÂGEM DA ADMINISTRACÃo EST^'DUAL íCCMA) e não imnlicâ c nertr rlevetá

I

I
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interpretâda mmo renúlcia à arbitragem, n€m afetará a existência, validade e eficácia da presente

cláusula arbitral.

Aplicam-se ao prescnte Termo de Côlâboraçâo toda a legislação e normas vigentes

sobrc a matéria.

E por estarem acordes Íirmam os partícipes, pêrante 02 (duas) testemuúas, o presente

âto em 03 (três) vi8s de iguâl teor e forma para todos os efeitos jurídicos.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÁO, em Goiânia,

oo-lf-r )

APARECTDA DE FÁTIMA GA REIRA
SeÜetária de Estado

OBERDAII HUMBERTON RODRIGI.,'ES
Procurador do Estado

Chcfe da Procuradoria Setorial

r(t
Nardi

t.
VI ombavi

retôr Diretor

Testemunhas:

Nome: Nome
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