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TERMO DE COLABORAq:ÀO N*" !)3'zO2O.qu"

entre si cclebram. tle um lado. o Estado de Coiás.

por meio da SECR"ETÀRIA DE ESTADO DÂ

EDUCAÇÃO. e. de outro. o CENTRO

EDUCACIONÁL INT'ANTIL ESPiRITA

MARIA DOLORES, na lorma abaixo:

O E§TÂDO DE GOIÂ§, rdpÍesentodo neste instrumÊnto pelo Procurador do

Estado, Chefe da Procuradoria Setorial, Dr. OBf,RIIAN HUMBERTON RODRTGUE§ VÀLLE.

brasileiro. advogado, inscrito na OAB/GO n' 19.193, RG: 3.136.640 SSP/CO e CPF n" 758.540.5ti1-

20, mediante delegação de competência lhe atribuida pela Lei Complen-r,u'ntar n" 58. de ü4 dr.' julho rlc'

2006 e suas alteragões posteriorcs, por intermédio da SECRf,TARIA DE E§TÂDO DÂ EDUCAÇÀO,

com sede em Goiânia. Capital do Estado de Coiás, sito à Av. Anhanguera, n". 1.630, §etor Lesre Vila

Nova. CEP: 74.643{10 inscrita no CNPJ&ÍF sob o n'01.409.705/0001-20, representada por sua titüar.

A?ARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira. casada, inscrita no CPF sob

o t" 329.607.192-M s portadora do RC 168.62-s, expedida pcla SSPTRO. residr:ntc u don:iriliada nestri

Capital. e o CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ESPIRITÂ MARIÂ DOLORES, pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n'. 02.234.308/0001-27, com sedc na Rua Goiás,

Esquina com a Rua Bom Jardim, s/n, Vila Majaoara, Jussara-Oo. CEP: 76.270-000, represeúado por

sua Presidente, LILIANA CASILLO PEREIRA LIMA, brasileira. insuita no CPF 843.081.171-00.

ponadoÍâ do RG 8.ó09.168 SSPISP. residente e domiciliada na Rua Tupy, 3ó4. Seror Araxá, Jussara-

GO, CEP: 76.270-000, ros termos da Lei Federal 13.019/2014, e da Lei Estadual 20.539r'2019,

resolvem, de mútuo acordo, celebrar o presente TÊRMO DE COLABORAÇÀO, mediante as cláusulas o -

c condições seguintes: 
bÉ

CI-AUSULA PRIilÍEIR"\. DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a destinaçâo de RS 50.000.00

(cinquenta mil reais) à institui!:ào acima qualificada, pàra rel'onnê dD telhudo. com retirada tla cobcrlttra

nntiga o execuçào da estruntra de nradcira, tesollras terças e caibros paÍâ telha cerâmica conr vão 5.0 a

'7,5 m.
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I.;SULA SEGUNDÂ. DAS }IETAS

As metss espseiÍicadas com os respec.tivÕ§ \'?lores, cünstantes do Plnno dc Trirbalho,

poderào sofrer aduquações no decorrer da execuçâo do Termo de Colaboração, dcsde que nào se altcre

o objelo preconizado na Cláusula Primeira deste instrumento e que scjam previamente aprovadas pela

Concedente - Secretaria de Estado da Êducação.

C USULA TERCETRA. DAS OBRIGÁÇ ES

I - Constituem obrigações do Centro Educacional Infantil Espírita .!laria Dolorrs:

l) Curnprir fielmente o objeto pactuado;

2) Prcstar contas no tcmpo delerminado pela Concedentc;

3) Facilitar os meios parlr que a Concedents eiou credenciados por cla, exerçam. s

quâlqü€r tempo, a fiscalização quânto aos &spectos técnicos, Íinanceiros e admi[istrativos do presentc

Ternro de Colaborâçãô, sem prcjuizo tia ação fiscalizadora dos demais órgdos de controle:

4) Manter os rlocumentos romprobatórios das rJespesas realizadas, ôbjeto deste T€rmo,

arquivados em boa ordern, no prôprio local em que foram contabilizados, pelo pra:zo de dez anos,

contado da aprovaçâo da prestaçâo de contas drr Gestor do ôrgão;

5) Apor nas firturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos tlc despesa.

obrigatoriamente emitidos em nome da instituição, o carimbo identificador com o titulo, número e ano

do Termo de Colaboração;

6) Arcar com todos os encaÍgos que porventura venham a incidir quando da execução

deste Termo de Colaboraçào, tais como: obrigações civis, fiscais, lrâbalhistas ou quaisquer outros;

7) Abrir conta especíÍica para o repasse do recurso objsto deste Termo de Colaboraçâo.

nào sendo permitida a utilização de conta bancária aberta e/ou uülizada anteriorrnenle. inclusive para 
^,

outros ajustcs de mesma natureza. Os recursos dsverão ser mantidos nesta contâ especitlca . .or"r," \f
poderão ser utilizados para o pagamento de despesas constantes do Plano de Trabatho. senclo necessário 

J

a comprovação de saldo inicial da conta zeradai

8) Aplicar os recursos r€cebidos do Termo de Colaboração. enquanto nào ulilrzados, em

câdernetas de poupança de instituição financeiÍs oficial, se a previsào de seu uso for igual ou superior u

um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercâdo abe(o lastreadn

-em 
litulos da rlívida públiea. quando a utilizâção dos mesmos veÍificar-s€ em prazos mcnores que uÍn

mês. As receitas financeiras aufbridas serão obrigatoriame[te coÍnputadas a crédito tlo Termo de

Colaboraçâo e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua Íinalidedei

\N, r
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9) Comprover o cumprimenlo da contrapanida pâctuada que deverá ser dopositada na

conta bancária especifica do Tcrmo de Colaboraçâo, de acordo com os prazos estabelecidos no

cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho;

l0) Roalizar os pagamentos das despesas do Termo de Colaboração mediante cheque

nominativo, ordem bancriria, transferência eletrônica ou outra modalidade de saque autorizado pelo

Banco Central do Brasil, na qual a destinlçào e o cÍcdor Íinal fiquem identiÍicados oo documento;

ll) Manter e mouimentai os recursos na conta bancária especifica do Termo de

Colaboração, com coraprovação de saldo inicial zerado;

12) Aprcsentar, na preslação ds contas, a doeumcntaçâo necessária sm ordem

cronológica, de acordo com as metas previstas;

l3) Informar, independente de solicitaçâo, o andamento do Termo de Cnlaboraçào:

14) Indicar um Cestor, cuja responsabilidade será o de prestar informações sobre o

andamento do Termo de Colaboração e encaminhar as demandas ao concedente;

15) Indicar un: responsável técnico habilitado. quando â flalureza do Ternto dr".

Claboraçào assim o exigir.

l6) Restituir à Concedente, obdgatoriaÍtrente. o saldo dê recursos nâo utilizados durante

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

Tesouro Estadual, por meio dc Documento tlc Anecadagào de Reccita Estadual .- DÂRE a ser umitido

no sitio www.economia.Eo.Êov, br:;, obsen'ando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo

Estado com os recursos da contrapartida tronst'eridos pela instiruição, no prâzo improrrogável dc 30

(tnnta) dias da conclusão do objeto do Termo de Colaboraçào, sob pena da imedian insraursçào de

tomada de contas especial do responsável, devendo o comprovante de devoluçào ser encaminhado para

o c-mail contabilidade@seduc.go.gov.br, mencionando-se o no do Tenno de Colabomçiio e que se tratír

de devoluçào de saldo remanescente, sendo que este procedimento deverá ser efetuado quando da

conclusâo do Tcrmo de Colaboração. quando nào lor cxecutado o objeto ou quando rün for apresentada

devidamente a prestsçào de contas.

l7) Identilicar. sempre que possivel, o objcto do Termo de Colaboraçãt-r como resultante

da aplicaçào de resursos do governo estadual;

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

proposto no Plano de Trabalho apresentàdo. que será paíe inteerante do Prescnle âjtlstc

independentemenle de lranscrição:

19) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades püblicas

concedentes e dos de controle intemo e 9xt€mo estadual aos processos, documentos informações.

inslalações e sistemâs referentes ao presente instrxmento.

' 20) manter escriluraçâo contâbil regular;

I
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2l ) Disponibilizar ao cidadào, na sua glâgína na internÉt ou, na faltu dcsta. em sua sede.

consulta ao extrato deste tcrmo de colaboÍação, contendo, peio menos, o objeto, a finalidade e o

detslhamento dâ aplicaçAo dos recuísos.

lI - Constitsrm obrigações da CONCEDEN't[ - SEDUC:

l) Acompanhar e avaliar de forma global e técnicâ os projetos a screm desenvolvidos e

executados em decorrência deste Termo de Colaboração:

2) I}e§i8naÍ, um represenlante como geslor que acompanhará e fiscalizará a execução

deste Termo de Colabomção e dos recursos repassados;

3) Aprcciar as presteções de contas parciais ou totais apresentâdes pela instiruiçào,

podendo deixar de aprová-las sempre que verificar a ocorr€ncia de algum dos seguintes evrntos:

3.1) Inexecução total ou parciâl do objeto pacruado;

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transl'eridosl

3.3) Nào utilizâçâo, total ou parcial. no objeto do ajuste, dos saldos financeiros.

ilclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações íinanceiras realizatlas. quundo não

recolhitlos na forma prÊvisto nestc instrumento;

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

julgamento da boa e regular aplicaçào dos recuxos.

4) EGruar o repasse dos recursos tinanceiros à instituiçào;

5) Prorrogar "DE OFÍCIO" a vigência do Termo de Colaboraçào, quanrio houver arraso

na liberaçôo dos recursos, limitada a prorrogação r.o exoto período do atraso verificado;

6) Publicar o resumo do instnrmento e seus aditivos na imprensa ohcial do Ê.,rtado, enr

curnprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei Federal no 13.019/2014.

O CÊSTOR do presL'ntc ajustc será designado por meio de Porlaria a ser elaboradir pclo

CONCEDENTE-

ParÁgrafo Único: Constitucm obrigaçôes do GESTOR:

l) Solicitar da CONVENENTE, quando julgar necessário, esclarecimentos.

informações, relatôrios e laudos técnicos complementâres, além daqleles ordinariamente prestados no

cu.nprimento das obrigações definidas na Cláusula III deste instrumentol'

2) Adotar providênci$s necessárias ao fiel cumprimento do ajuste;

ll ) Enceminhe' Pú rêmÊ^ ká!'il

I CLAUSULÀ QUARTA-DO GESTOR

^lr
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4) Acompanhnr e fiscalizar os rccursos rcpassados nú quc rângr ao gerenciamentcr

financeiro e fiscalizaçâo de sua execução, examinar as prestaçôes dc contas parciais e final, exame da

documentagâo aprcsentada e, por meio de relatório, atestar se é ou não satisfatória a rcalizaqio do objeto

do Termo de Colaboração podendo. se for oecessário, anrparar-se no tlisposto no Art. 5 I, itens III e IV.

CLAUSULA QUI:\iTA. DÀS VTDAÇÕES

É vedado á instituição:

l) Utilizâr os ÍecuÍsos previstos em finalidades üversas tlas cstabelecidas no Termo rjc

Colaboragão, aioda que em caráter de emergência;

2) Pagar despesas a titulo de ta:(as de sdministÍação ou similaresi

3) Pagar despesas realizadas em data anterior ou posterior à vigência do Termo de

Colaboração, salvo os pagamentos cujo fato gerador da despesa tenha ocorrido durantc a vigência do

instrumento psctuadoi

4) Pagar despcsas com taxas bancárias (târifas de movimentaçâo em conta corrente,

cobrança de extrâtos, emissão de chsques, entre outros), multas, juros ou soneção monetâÍia, inclusivc

referentês a pagâm€ntos de obrigaçôes e encargos civis, trabalhistas. fiscais, tributririos, previdenciários

ou quaisquer outros, seÍdo que os encargôs que porveohra venham a incidir inrlevitlamcnte quanrlo da

execuçào do objcto deverão ser creditados pcla instiruição à conta;

5) Trespassar ou ceder a execuçâo do objeto do Termo de Colaboração, exseto pâra as

contratações n€csssárias à execução do plano de trabalho e observados os principios da administraçâtr

pública:

6) Sacar recursos da conta especifica do Termo de Colaboraçâo para pagâmcnto cnl

espécie (dinheiro) de despesas;

7) Realizar pagamcntos antccipados a fomecedores de bens e serv'iços;

8) Alterar o objeto do Termo de Colaboração de forma a desc{râcteÍizáJoi

9) Realizar rlespesas com publicidade, salvo a de caráter sducativo. intbrnralivo ott

orienlaçâo social, da qual nào constem nomes, simbolos ou imagens que caraclerizem promoçào pessottl

e desde que prevista no plano de rabalho.

CLÁUSULÂ SEXTA - DOS RECURSOS

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

em R§ 50.000,00 (cinquenta nril reais), que serão repassados pela concedentc à instituiçio.

a
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Prrágrafo Primeiro; Os recursos quc cobrirào este convênio correrào à conra da

Dotação orçamentária indicada nos autos, no valor de Rs 50.000.00 (cinquenta mil reais), conforme

Plano de Trabalho e demais documenlos conslantes dos autos.

Parágrafo Segundo - O valor do repasse a ser rransferido pela concedente nio podcrá

ser aumentado. salvo se oconer situação capaz dejustiticá-lo, dependcndo de apresentaçào e aprovaçrio

previa pela Administraçâo de projcto adicional detalhado e de comprovação da fiel cxecução das ctapar

anteriore§ e com a devida prestação dc conlas, alêm da observôrrcia da proporcionalidade da

conkapaíida, sendo sempre formalizado por aditivo.

ct_ UST1LÂ S MÂ * EVENTUAL OCORR NCIA DE FATO REI,EVA§'TE

A concedente podená assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objero.

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

descontinuidade. inclusive de alterar o Plano de Trabalho ern situaçôes especiais.

CI, USULÁ OITA\'A - DOS ENCARCOS

A instiluição é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciarios. fiscais c

comerciais rrsultaoles dâ execuçào do Termo de Colaboração.

USULA NONA . DA PRESTAÇ O DE CONTAS

É dever da instituição comprovar que aplicoú coÍYetâmente o recuÍso no objcto do

Termo de Colaboração e demonstr*r que c realizou com os recuÍsos repassados e cm obediência âs

normas legais apticáveis à matéria, sob pena de rejeição da despesa realizada. mv
Parágrafo Prlmelro: A prestaçâo de contas dos rgcursos recebidos dar-se-ô alruves da

êntrsga à Concedeote dos documsntos Íiscais originais comprobatórios das despesas ou cquivalentcs c

formuláriOs, devidamente preenchidOs e assinados, dçnyo do prazo regu[amentado no Termo de

Colaboração.

Parúgraío Segundo: A prestaçâo de contas dos recursos recebidos deve ser organizldr

em ordem cronológica de acordo com as metas estâbelecidas e acompanhada dos seguintes documentos

g ilnexos:

NJ
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3) Cópia do plano de tmbalho âprovado pelo ordenador de despesa;

4) Cópia do termo firmado, com indicaçào da data dc sua publicaçãol

5) Relatório de execução Íisico-financeira;

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

reccbidos em transferôneia, a contraputida. os rcntlimentos auferidos na rplicação dos recurscs no

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

7) Relaçâo de pagamentos efeuados com os recursos da concedente e da instituição,

bem como dos provenientes da aplicação Íinanceim;

8) Relação dc btns permanentes adquiridos çom os rsctusos dâ consedente s dl
instituiçào, bem como dos provenientes da aplicaçào financeira:

9) Relâç,âo de bens de con§rrno adquiridos com os rectusos da concedente e da

instituiçâo, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

l0) Rclação de serviços de terceiros com os reçuÍsos da concedente e da instituiçâo,

bem conro dos provenientes da aplicação financeirai

ll) Extmto da conta bancária especifica, do período do recebimcnto do recurso.

demonstrando a conta zeÍada, e, se for o caso. â conciliação bancária;

12) Extratos da conta de aplicaçào financeira. evidenciando todos os rendimentos

aufsridos no período c demonstrando a conta zerada;

13) Cópia do termo do aceitação definitiva da obra, lermos de mediçào. planilha

orçam§[táÍia e projetos executivos, quando o objeto visar à realização do obra ou serviço dc engenharia;

l4) ComprovaÍte de recolhimento do saldo de recunios ao Tesouro Estadual:

I5) Cópia dos ajusres {irnrados, com os Íespectivos adirivos e publiceções, quando lur

o câ§o:

l6) Relrção de localizagão dos bens adquiridos;

I 7) Notas fi scais/faturas:

l8) Relatôrio fotográÍico tlos bens adquiridos e obras realizadasi

l9) Relaçào de treinados ou capacitados. quando fcrr o caso;

20) Teirno de compromisso por meio do qual a instiruiçIo fica obrigada a manler os

documentos relacionados ao Termo de Coluboração pelo prazo d€ l0 (dez) anos. contado dâ data em

que foi aprovada a prestação de contas.

Parâgrafo Tercelro: A prestação de contas deverá ser entregue irnpressa e' para Íins

de regisrro intemo da Secretaria de Estado de Educação. em arquivo PDF pesquisável'

' Parágrafo Qugrtol Quando o objeto do Termo de Colaboraçáo visar à realização de

obras ou sen,iços de engenharia, o Conv6nente deve aprg§enlar aind! o§ seguintes documEntos:

I \ Datraân. ^e.lirãn dn< rervir:o< ctecrttados:

N

\N./ {
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2) Termo de entregalaceitação da obra ou serviços assinados por um engenheirni

3) Laudo tecnico de obras e serviços tle engenharia - Anexo VIIL

Porúgrafo Quitrto: Constatadas quaisquer inegularidades no Termo dc Colaboraçâo.

será feita diligência pela Concedente c scrá Íixado o prazo máximo dc 30 (trintâ) dias à instituiçâo, a

partir da dau do recebimcnto da notificaçd<i, pâra apresentaçào de justificativas e alegaçÕes de detbsa

ou devoluçào dos recursos liberados, atualizados.

Parágrafo Sexto: Quando a prcstação de contas nâo for e'nqi:rninhada no praztr

convencionado, a Concedentc fixaá o prazo máximo dc 30 (trinta) dias à instiruiçào. a panir tla dara do

recebimento da notificaçâo. pâra que seja apresentada a prestaçào de contas. ou rccolltimenlo dos

reoun;os, incluídos rendimentos da aplicaçâo no mercado finaneeiro, acrescidos dejuros e coneçào

monetária. à conta da Concedente.

Paúgrafo Sétlmo: Em caso de não apres€ntaçào da prcstaçào de contas final, no prazo

estipulado no Tormo de Colaboraçào, ou a prestsçãÕ de contas não obtiver aprovaçâo, scrão adotadas

providências por paÍte do ordenador de despesa da unidade Concedente para a instauração de tomada

de conlas especial para apuraçào dos fatos, identificação dos responsriveis e qiuntificaçào do dano.

sendo que este procedimento será adotado nos eâsos de omissão no dr,-vcr de prcstâr contas, do

ocontnciâ de desfalque ou desvio de tliúeiro, bens ou valores públicos e de prática de qualquer ato

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

Par*grafo Oltavol Em caso de líberação de mais de duas parcelas Íinanceiras. a

instituição aprcsentará a Concedente a prestaçào de contas parcial. que consiste na docuntentaçào

especiÍ'icada para â prestação dc contas final, com exceçâo do comprovante de recolhimento do !.1ldo

de recursos, sendo que a prsstaçâo de contâs parcial deve ser apÍesentada parâ §omprovar a execuçào

tla parcela de recurso recebida, en: caso dc repasses em três ou môis parcelas. Dessa forma a prestaçio

de con13s paÍcial referente à primeira parcela e t:ondição para a liberaçào da rercsira: a pÍestaçào

relerente à scgunda. para Iiberaçào da quarta e as§im succssivamente,

C USULT\ D A. DO PRAZO DE VIG CIÀ

O presente Tenno de Colaboraçào teni vigência de l2 (doze) nteses. a contaÍ de datâ da

publicação no Diário oficial dr: Estado. podendo ser prorrogado nos termo§ da Lei Fedeml n".

I3.019/2014, a criterio das panes. mediante previsão orçamenrária para atender a oovas despesâs. se

hol|ver dcs.le nrre i$stifiMdrc t. ,urtôri?âdâ§ ôê1íl â[inridâÍlÊ errnerinr eômnetenlp p rr'nrrerirlr n.'l:r

"[)

g
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C USULA D CI]\IA PRIITEIRA - DÁ DE CIA E RESCIS ()

Os participes poderão tlenunciar o prcsênte Termo de Colaboração, desde quc

comunicada por escrito essa intençào com 60 (sessentâ) dias de antcccdência.

É facuttado aos parricipes-a rescisâo do instrumento, a qualquer rempo, por àto

dwidaÍnente jusrificado, e a âlteração do Termo de colaboraçâo por meio de termo aditivo, mediante

proposta devidamente formâlizada e justíÍicâda, ã ser apresentada à conccdente em, no minirno 60

(sessenra) dias antes tlo término de sua vÍgência ou no prazo nele estipulado.

C USUT,A D CI:TÍA SECUNDA - DOS CASOS O}TISSOS

Os casos omissos serão objeto de análise e estudo para solução em catla oportunidade e

dc comun: acordo entre os participes.

C USULA D CI}IÁ TERCEIRA - DOS TER}IOS INTEGRANTES

E parte integrânte do prcscntc tsrrno. o Plano rlc Trabalho

CLr\LSLlL.\ D II}IA QUARTA. DA PUBLICAÇÃO

Para eficácia do presente Termo de Colaboraçâo. a SEDUC providenciará u publicação

de seu extrato no Diário Ofirial do Estado ds Goiús. de confomridüde üom os artigos 37, c'aput. da

Constituição Federal e aaigo 3ll da Lei Federal no ll.0l9/2014

CI. t:st:1..{ l) CII\íA QUINTA. DO FORO

Qualquer disputa ou controvêrsia relativa à interprelaçào ou execuçâo deste ajuste, ou

de qualquer forma oriunda ou associâda a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, c quc nâo

seja dirimida amigavelmente entre as paíes (precedida da realizaçâo de tenlstiva de conciliaçào ou

mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem. nos termo§ dâs normas de Í:gência

da CÂMARA DE CONCTLIAÇÃO. MEDIAÇÀO E ARAITRAGEM DA ADMÍNISTRAÇÃO

ESTADUAL (CCMA).

As partcs elegent o Foro da Conrarca de Coiânia para quaisquer medidas jutiiciais

necessárias. incluindo a execucio {la senlenca ,rrhirâl A eventuâl nrl)noqinrra rle nrt'ríirl:r rrii, ir iç rrel'r<
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ARBITRAOEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTÀDUAL (CCMA), e não implicâ e nem devôrá seÍ

interPretada como Íenúncia à arbitragem. nem afetará a cxistência, validade e eticácia da presentc

cláusula arbitral.

SUL.\ D CIMA SEXTA. DAS DI§POSIÇ ES T'I\AIS

Aplicam-se âo presente Termo de Colaboraçào roda a legislação e noÍmos vige[tss

sobre a mâtéria.

E por estarem acordx Íirmam os participes, perante 02 (duas) testemunhas, o presente

ato em 03 (três) vias de igual teor e forma para todos os efeitos juridicos.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÀO. em Goiânia.

aoÁ1 tw

APARECIDA D[ FÁTIMA S(),\I{ES P 11 t{ ti I li,\
Seç retitriir de ao

OBERDAN HUMBIRTON RODRIGUf,S VÀLLE
Procurador do Estado

Chel'c da P«rcuradoria Setorial
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