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TERMO DE COLABORAçÃO N" jr i IZOZO,

que €nFe si selebram,.de um lado,,o Estado de

Goiás, por mcio da §ECRETÀRIÀ DE ESTADO

DA EDUCAÇÃo, e, dc ou§o, s CRECIIE

ANJO DA GUARDA- OBRA DOM ORJONE,

na forma abaixo:

O ESTADO DE GOIÁS, representado neste instrumento pelo Procurador do

Estado, Chefe da Procuradoria Setorial, Dr. OBERDAN HITMBERTON RODRIGUES

VALLE, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/GO no 19.193, RG: 3.336.640 SSP/GO e CPF n"

758.54Ô.581-20, mediante delegação de compctência the atribuÍda pcla I*i Complementar no 58,

de 04 de julho de 2006 e suas alterações posteriores, por intermédio da SECRETÀRIA DE

ESTADO DA EDUCAÇÃO, com scdc em Goiânia, Capital do Estado dc Goirís, sito à Âv.

An}ânguera, n". 1.630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010 inscrita no CNPJMF sob o no

01.409.705/0001-20, rcprcscntada por sua tirular, APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI

SOARES PEREIRA, brasilcira" casada, inscrita no CPF sob o n" 329.607.19244 c portadora do

RG 368.625, expedida pela SSP/RO, residentc e domiciliada nesta Capital, c a CRECIIE ANJO

DA GUARDA - OBRA DOM ORIONE, pessoa juridica de direito pívado, inscrita no CNPJ

sob o no 03.753.896/0001-78, com sedc na Rua 52, ín, Qd. 182, Lt. 02,03,04,05,18,20,21,

Aparecida de Goiânia, CEP: 7 4.959-299, reptescntado por seu Prcsidcnte, Pe. JOÃQ DE BONÂ

FTLEO, brasileiro, inscriro no CPF 144.834.249-04 e portador do RG 4908995-l SSP-SC,

residenrc c domiciliado na Rua Dom Orionc, 230, Sctor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.140-080,

nos teÍmos da Lei Federal 13.019n014, c da Lci Estadu8l 20.5392019, resolvEnr, de mútuo

acordo, celebrar o presenlc TERMO DE COLABôRÀÇÃO, mediante as cláusulas e condições

scguiltes:

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a destitração de R§ 50.000,00

(cinquenta mil reais) à instituição acima qualilicada, para a aquisição dclvelcúo utilitário Renault

Oroch Dynamique, motoÍ 1.6, cor bnnco, com kit Pack Outsider, teDdo como propósito principal

o transporte de doações dirccionadas à instituição, facilitando a câptoção e recolhimento dos

USULA PRIITEIRA. DO OBJETOC w

{
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mcsmos, bcm como e ainda o atendimcnto as ncccssidades dc dcslocamento da cguipe pedagógica

c dcrnais funcionários, de acordo com o descrito no Plano dc Trabalho çc é paíc intcgrante deste

ajuste. :l 
:

c USULA SECUNDÀ. DAS METAS

As melas especificadas com os respcctivos valores, .qonstant?s do Plano dc

Trabalho, podcrão sofrcr adequações no decorer da exccução do Termo de Colaboração, desde

que não sc altere o objcto preconizado na ClÁusula Primcira dcste insEumcnto c que sejam

previamente apÍovadas pela Concedentc - Secretaria de Estado da Educação.

Parágrafo §cgundo: Quanto às metas estabelecidas, cabená À Concedente, orientÀr,

supervisionar, acompaúar e apÍovar previamentc a rcgular utilizaqão dos recursos deste Termo

de Colaboração.

USULA TERCEIRA - DAS OBRIGA

I - Constituem obrigsções dâ Instituiçôo Creche Aujo da Guerda:

l) Cumprir Íielmcnte o objeto pactuado;

2) Prestar contas no tempo delerminado pela Condecentc;

3) Facilitar os meios para que a Conccdente e./ou credcnciados por ela, excrçam, a

qualquer lempo, & fiscalização quanto aos aspcctos técnicos, frnanccíips c adminütrativos do

presente Tcrmo de Colaboração, sem prejuÍzo da ação Íiscalizadora dos dÉmris ôrgãos dc conrole;

4) Mantcr os documentos comprobatórios das despesas reslizadas, Objcto deste

Termo, arquivados em boa ordem, no próprio local ern qüe for8m contàbilizados, pclo prazo de

dez anos, contado da apÍovação da prestaçôo de contas do Gestor do órgão; 
.i

5) Apor nas faüras, nolas fiscais c quaisquer ouEos documentos de despcsa,

obrigatoriamertc emitidos cm nome da instituiçáo, o carimbo idcnü{icador com o tltulo, número

e ano do Termo de Colaboração;

N

Parágrafo Primeiro: Âs açõcs complcmentares ncc€ssáÍiss, çando não

corúlantes do prcsente Termo de Colaboração, imprescindíveis para a p'ar,ccria institucional scrão

objeto de Tcrmos Áditivos que deverão ser estabelecidos visaÍrdo à sua operacionalização.



â\Íl
sGcrotarl.r do

É.trdo da
tducüç§o a

6) Arcar çom todos os encargos quc poÍventurâ vealtam a incidir quando da

exccução desle Termo de Colaboração, lais como: obrigações civis; Íiscais, fa-balhistas ou

quaisqucr outros; I

7) Abrir conta espccÍÍica para o repassê do rccurso objeto de§tc Tcrmo de

Colaboração, não sendo pcrmitida s utilizâção de conta bancária aberta c/ou utilizada

antcriormcntc, inclusive para outros ajustes de mcsma natuÍcza. os rccnrlos deyetãoicr mantidos

ncsta contn cspeclfica c somenlc podcrôo scr utilizados para o pagamento dc dcspesrs conslantes

do Plano de Trabalho, scndo necessário a comprovação dc saldo inicial da conta zcradai

8) Aplicar os recursos rcccbidos do Termo de Colabonção, cnquanto não

utilizados, cm cldcmctas dc poupança dc instituição financeira oíicial; §c a prcvisão dc scu uso

for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação Íinanceira de cuío'prrzo bu operação

de mercado aberto lastreada cm tltulos da divida pública, quando a utilização dos mcsmos

veriÍicar-se em pra:zos menores que um mês. As receitas Íinanceíras auferidas scrão

obrigatoriamente computadas a crêdito do Termo de Colaboração e lplicadas, exclusivameute, no

objeto «le sua finatidade; , l ' llI

9) Comprovar o cumprimento da contrapaÍtida pactuqda quc dcvcrá ser depositada

na conta bancária especíÍica do Termo de Colaboração, de acordo com os prazos estabelecidos no

cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho;

l0) Realízar os pagamentos .las dcspcsas do Termo dc Colaboração mcdion(e
')i I

cheque nominativo, ordcm bancária, transfsrência elctrônica ou outra modalidadc de saque

autorizado pelo Banco CcnlraI do Brasil, na qual a dcstinação e o credor Íinal Íiquem identificados

no documcnto;

I l) Manter c movimentâr os rcsursos na conts bancária.cspeclfica do Termo de

Colaboraçã0, com comprovação dc saldo inicial zeradoj , i i
t.

12) Apresentar, no prcstação dc contas, a documcntação neccssária em ordcm

cronológica, de acordo com as metas prcvistts;

l3) Informar, indepcndcntc dc solicitação, o andamento do Tcnno d*Coloboraçlio;

l4) Indicar um Gestor, cuja rcsponsabilidade scni o de prestar informag.ões sobrc o

andamento do Termo de Colaboração c encaminhar as dcmandas ao concedente;

t5) lndicar um responsávcl técnico habilitado, quando a nahucza do Termo dc

Clabonção assim o exigir.

l6) Rcstituir à Concedente, obrigatorismcnte, o saldo de. recursos não utilizados

durante a vigôncia do Tcrmo de Colaboração, bcm como seus rendimeíios, devendoj'o saldo scr

recolhido, ao Tesouro Estadual, por mcio de Documcnlo de Arrecadação de Receitg Estadual -

N/
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DARE a ser emitido no sitio www.economia.so.gov.br:, obsewando-se a proporcionalidade dos

rccursos transfcridos pclo Estado com os rccursos da contrapartida transfcridos pctl instituição,

no prazo impronogávcl dc 30 (trinra) dias da conclusão do objeto do Termo de Colaboraçio, sob

pcna da imcdiata instauração dc tomada dc contas cspecial do rcsponsávcl, devcndo o comprovanre

dc dcvolução scr cncaminhaito para o c-mail contabilidadc@scduc.go.gov,br, mcncioúanclo-sc o

no do Termo dc Colaboração c quc sc tralâ de devolução dc srldo rcmancsccntc, scndo quc csrc

proccdimcnto dcvcrâ scr cfctuado quando da conclusío do Termo dc Colaboração, quando não for

cxecutado o objeto ou quando nio lor aprescntada devidamente a prestaÇlo d. .:n,*: 
,

l7) IdentiÍicar, sempre que possível, o objeto do lemo ac Colabonção como

rcsultante da aplicação de rccursos do govcmo cstadual;

18) Executar o objeto dentro da vigência dcste Termo de Colaboração, conformc

proposto no Plano de Trabalho apresentado, que scrá paíc inlcgrantc do prcscntc ajuste

independcntemente de transcrição;

19) Permitir o liwe acesso dos servidores dos órgãos ou das cntidadà públicas

concedentes e dos de controle intcmo e cxlemo estrdual aos pmccssos, documentos, informaçõcs,

instalaçõcs e sistemas referentes ao prcscntc instrumenlo.

20) manter escrituração contôbil regular;,

2l) Disponibilizar ao cidadão, na suo página na intemct oir, na íslta dúta, cm sue

scde, consulta ao extrato dcstc termo dc colaboração, contendo, pcio mehos, o objeto, 0 Íinalidade

c o dctalhamcnto da aplicação dos recursos.

II - Constituem obrigações da CONCEDENTE - SEDUC:

l) Acompaúa c avaliar dc forma global c técnica os projetos o scrcm

dcscnvoh.idos c cxeculados em dccorrência dcstc Termo dc Colaboração;

2) Dcsigoar, um rcprcscntantc como gestor quc ocompaúarâ c fiscalizaá a

exccução dcstc Tcrmo de Colaboração c dos rccursos rcpassados; , ,,.

3) Aprcciar as prestaçõcs dc contas parciais ou totais aprlscotadls pela. instituição,

podendo dcixar dc aprová-tas sernpre que verificar a oconência de alguú dos scguintgs eventos:

3.1) Incxecução lotal ou paÍcial do objeto pacruado;

3.2) Dcsvio dc Íinalidadc na aplicação dos rcclrsos trarsfcridosl

3,3) Não utilização, total ou parcial, no objeto do ajus§ dos saldos Íinancetr"N,, 
/

inclusive os provenientcs das receitas obtidas nas aplicações financciras rcalizadas, qurndo nã§
rccolhidos na forma prevista nesle instrumento; \

Secrctaria de Estado da Educaçào t)



sacÍat!Íh d.
E.tldo d.
Educôçio

3.4) Ausência dc documentos exigidos oa prestação dc contas que compÍometâ o

4) Efctuar o rcpasse dos recursos financciros à instituição;

§) Pronogar "DE OFÍCIO' a vigência do Tcrmo dc Colúoração, guando houver

atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato pcríodo do atraso verificado;

6) Publicar o resuÍno do instrumento e gcus aditivos na impransa oÍicial do Estado,

em cumprimento do aíigo 61, parágrafo único da l,ei 8.666/1993. , :

USULA QUARTA-DO GESTOR

O GESTOR do presentc ajuste será desiglado por meio de Portaria a ser elaborada

pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Únlco: Constitucm obrigações do GESTOR:

l) §olicitar da CONVENENTE, quando julgar neexário, esclâÍecimentos,

informações, rclatórios e laudos técnicos complcrrentares, além'idaqueles otdinariamcnlc

prestados no cumprimento das obrigações definidas na Cl6usula III dcíc instrumento;

2) Adotar proüdênciss nccessárias ao fiel cumprimento do ajuste;

3) Encamiúar em tempo hábi[, a seus superiorcs, as dccisôes e providências que

ultrapassarcm a sua competência;

4) Acompaúar e Íiscalizar os recursos repassado, no qü" tunga uo g"r"n"iurn.nto

financeiro e Íiscalização de sua execuçâo, examinar as prestações de contas parciais e Íinal, exame

da documentação apresentada e, por meio de relatório, atcstar sc é ou não satisfatória a rcalização

do objeto do Termo de Colaboração podendo, se for necessiirio, amparu-sc no disposto no Art.

5 l, itens III e IV.

CLÀUSULA QUINTÀ- DÀS VEDAÇ ES

:

i;:111'::'.Xlp,.rirto. .- r'alidades divcrsas das estâbcrecidas no rermo

de Colaboração, ainda que em caráter de emergência;

2) Pagar despesas a título de taxâs de administração ou similarcs;

\N,
6---^r--:^ r-.-.-J- l- rl.. "--!-



S.crat!rl. do
Ertâdô da
Educ.ç5o

'::
3.4) Ausência de documentos exigidos na prestação de.contas quc cômprometa o

julgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

4) Efetuar o repasse dos recursos financciros à instituição;

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

atrâ§o nâ liberação dos rccursos, limitada a prorrogoção ao exato pcr{odp do auaso vçrificado;

6) Publicar o rezumo do instrumento e sêus aditivos na imprensa oficiàl do Estado,

cm cumprimmto do artigo 61, parágrafo único da Lci 8.666/1993.

USULA QUARTA DO GESTOR

I

O GESTOR do presente ajuste scrá designado por meio dc Portaria â ser claborada

pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Únlco: Constituem obrigaçôes do GESTOR:

l) Solicitar da CONVENENTE, quando julgar necéssário, csshrccimcntos,

infom:ações, rclatórios e laudos tecnicos comptementarEs, além daçcles ordinariamcntc

prestâdos no cumprimento das obrigações dcfinidas na Cláusula III destc instrumento;

2) Âdotar proüdências nccessárias ao Íiel cumprimento do ajustc;

3) Encaminhar em tempo hábil, a seus superiores, as decisões e pmüdências quc

u ltrapassaÍÊm a sua compctência;

4) Acompaúar e fiscalizar os recursos repassados no que tange ao gerenciamento

Íinanceiro e fiscalização de sua execução, examinar as prestações de contas parciais e final, exame

da documentação apresentada e, por mcio dc relatório, atestar sc é ou não satisfatória a Ícalização

do objeto do Tcrmo de Colaboração podendo, se for aecessário, amparar-se no disposto no A*.

51, itens III e W.

CLAU§ULA QUINTÀ-DAS VEDA ES

É vcdado á instituição:

l) UtilizaÍ os Íccursss prcvistos em finalidades diversas das esrabelecidas no Termo

de Colaboração, ainda que em caráter de emergência;

2) Pagar despcsas a título de taxas dc a,lministração ou similares;

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

Colaboração, salvo os pagamentos cujo fato gerador da dcspcsa teúa oconido durantc a vigência

do instnrmento pactuado;

4) Pagar despesas com taxas bancárias (tarifas dc moümeirtrção cm conta correntc,

cobrança de extÍatos, emissão dc chequcs, cntre outros), multas, juros ou conc$o monetária,

inelusive referentcs a pagarnentos de obrigações e encargos civis, §âbalhistrs, fiscais, tributários,

previdcnciários ou quaisqucr outros, sendo que os mcargos que porvcntua veúam a incidir

indevidamente quando da execução do objeto devcrão.ser creditados pcla instinrigão,à conta;

5) Trespassar ou ceder a exccução do objcto do Termo de Colaboração, cxceto part

as contrâtações uecessárias à exccução do plano de trabalho c obrcrvados os princlpios da

administração pública;

6) Sacar recursos da conta cspccíÍca do Tcnno de Colaboração para.Ir8gamento em

espécie (dinheiro) de dcspesas; ' i'l :r

7) Realizar pagarnentos antecipados a fomeccdores de bens e serviços;

8) Altcrar o objeto do Termo de Colaboragão dc forma a descaracteriá-lo;

9) Realizar despesas com publicidadc, sslvo a de canáter educativo, informativo ou

orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens çre caracterizçm promoção

pessoal e desde que prevista no plano dc trabalho.

USULA SEXTA - DOS RECURSOS

Para efeito do disposto na cláusula primpira. o valor totaldcstc ponvêpio perfar-se-

á em R§ E3.011,00 (oitenta e ffis mil e onze rcais), dos quais, R§ 50.000,00 (cinquenta mit reais)

serão rcpassados pcla Concedente à insütuição e, essa como contrap&rtida, participará com RS

33.011,00 (trintâ c três mil c onzc rcais), conforme Plano de Trabalho.

Parágrafo Prlmciro: Os recursos que.cobriÍão cstc couvênio corrcrão à conta da

Dotação Orçamentrária indicada nos autos, no valor de RS RS 50.000,00 (cinquenta mil rcais),

conforme Plano de Trabalho e demais documcntos cooslante§ dos 8ut0s.

ParógraÍo Segundo - O valor do rcpasse a ser Sansferido p€la concedente não

poderá ser aumentado, salvo se ocorrer situação capaz dejustiÍicá-lo, depcÍldendo de apresentação

e âprovação prévia pela AdministraçAo de projeto adicional detalhado e dc compmvação da Íiel

execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, além da observância da

proporcionalidade da contrapartida., sendo sempre formalizado por aditivo.

N,
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USULA - EVENTUAL OCO CIA DE FATO RELEVANTE

A concedente poderá assumir ou tansferir a responsabilidade pela execução do

objeto, quando couber, no caso de paralisação ou da oconência de fato rclevante, de modo a evitaÍ

sua descontinuidade, inclusive de alterar o Plano de Trabalho em situações especiais,

USULA OITAVA - DOS ENCARGO§

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

comerciais resultantes da execução do Termo de Colaboração.

USt]LA NoNÀ DA P O DE CONTAS

É dever da instituição comprovar gue aplicou corretamcntÊ o recuÍso no objeto do

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

às normas legais aplicáveis à matéria, sob pena de rcjeição da despesa realizada.

Parágrafo Prlmeiro3 A prestação de contas dos recursos recebidos dar-se-á através

da entrega à Concedente dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas ou

equivalentes e formulários, deüdameote preenchidos e assiaados, deutro do pÍazo Íegulamentado

no Termo de Colaboração.

Perágrafo Segundo: A prestação de contas dos rccutsos reccbidos deve ser

orguizada em ordem cronológica de acordo com as metas estabelecidas e acompanhâda dos

seguintes documentos e ancxos:

l) Oficio de encamiúamento;

3) Cópia do plano de trabalho aprovado pelo ordenador de'despesa;

4) Cópia do tenno frmado, com indicação da data de sua publicação;

5) Relatório de execugão Íisico-financeira;

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

recebidos em hnsferência, a contrapartida, os rendimeatos auferidos na aplicação dós recursos

no mercado finauceiro, quando for o ca§o, e os saldos;

7) Relação de pagamentos efetuados com os Íecursos da coucedente e dainstituiçã0,

bem como dos provenientes da aplicação financeira;

N
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8) Relação de bens permsnentes adquiridos com os rcclrursos da congedente c da

instihrição, bem como dos provenientes da aplicaçâo financeira;

9) Relação de bsns dc consumo adquiridos com os recursos da conccdcnte e da

instituição, bem como dos provenientcs da aplicação financeira;

l0) Rclação de serviços de terceiros com os rccursos dl conccdcntc c da instituição,

bem como dos provcnientes da aplicação financcira;

I l) Extrato da conla bancária especlÍic8, do pcrlodo do rcccbimento do rccurso,

dcmonstrando a conta zcrada, c, sc for o caso, a concitiação bancária;

12) Extratos da conta de aplicação financeira, evidenciando todos os Íendimentos

aufcridos no pcrÍodo c demonstrando a conta zerada; . :

13) Cópia do tcrmo de aceitação dcÍinitiva da obra, tcrmos dc medição, planilha

orçamentária e projetos execulivos, quando o objeto visar à rctllanão de obra ou serviço de

engeúaria;

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

l5) Cópia dos ajustes firmados, com os Ícspectivos adilivos c publicações, quando

for o caso;

l6) Relação de localização dos bens adquiridos;

I 7) Notas fi scais/faturas;

l8) Rclatório fotográÍico dos bens adquiridos e obras reatizadas; l

l9) Rclação dc treinados ou capacitados, quando for o caso;

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

os documentos rclacionados ao Tcrmo de Colaboração pelo prazo de l0 (dcz) anos, contado da

data an que foi aprovada I prestação de contas.

Parágrrfo Tercelro: A prostagão de contas deveú ser entreguê impressa e, para

fins de registro intcmo da Sccretaria de Estado de Educâção, em aÍquivo PDF pesquisÁvel.

Parágrefo Quaío: Quando o objcto do Tcrmo de Colaboração visar â realização

de obras ou serviços de cngenharia, o Convcncntc dcve Bpresentar ainda os scguintcs documcntos:

l) Relaçâo e mcdição dos serviços cxccutados;

2) Termo dc sntrega/aceitação da obra ou serviços assinados poÍ um engeúciro;

3) laudo técnico de obras e serviços de eagcúaria - Ancxo VIII.

Prrágrafo Qulnto: Constatadas quaisquer incgularidadcs no TeÍmo de

Colaboração, será fcita diligência pela Concedente e sení fuado o prazo mâximo rtc 30 (rinta)

§r...t.'i. .1. E.r.,t^ ,1. 8,1.,^.^e^ n
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dias à instituição, a partir da data do recebimento da notificaçã0, para apresentação dejustificativas

e alegações de defesa ou devolução dos recursos liberados, atualizados.

PrrágraÍo §extol Quando a prestação de contas não foi encamiúada no prazo

convencionado, a Concedente fixará o prazo máximo de 30 (trinta) dias à instituiçâo, a partir da

data do recebimento da notificação, para que seja apresentada a prestação de contas, ou

recolhimento dos recurcos, incluldos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos

dejuros e correção monetária, à conta da Concedente.

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

institr:ição apresentará a Concedente a prestação de contas parcial, çe coasiste ua doçumetrtação

especiÍicada paÍa a prestação de contas Íinal, com cxceção do compÍovante de recolhimento do

saldo de recursos, sendo que a prestâção de contas parcial deve ser aptesentada para comprovar a

exectção da parcela de recurso recebida, em caso de repÍxises em três ou mais parcelas. Dessa

forma a prestação de contas parcial refcrente à primeira parcela é condição para a überação da

terceirE a prestação Íeferente à segunda, para liberação da quarta e assim sucessivamente.

USULA D CIMA. DO PRAZO DE VIG CIÀ

O presente Termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, s contar da ). I

data da publicação no Dirírio Oficial do Estado, podendo ser prorrogado ús termos da Lei Federa\\ -,)'

n". 13.019/2014, a critério das partes, mediante preüsão orçamentária para atender a nor^ \
despesas, se houver, desde que justificadas e autorizadas pela autoridade superior competente e

rcquerida pela instituição em até 60 (sessenta) dias antes de seu vencimetrto,

tSccretaÍia de Eslâdo da Educacão

ParÁgraÍo §étlmo: Em caso de não aprcsentação da prestação dc contas final, no

prazo estipulado no Termo de Colaboração, ou a prestação de contas não obtiver aprovação, serão

adotadas proüdências por parte do ordenador de despesa da unidade Concedente para a

instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identilicação dos respoasáveis

e quantiÍicação do dano, sendo que este procedimento será adotâdo nos cqsos de omissão no dever

de prestar contas, de oconência de desfalque ou desvio de diúeiro, bem ou valores públicos e de

prática de qualquer ato ilegal, ilegltimo ou antieconômico de que resulte dano âo EÍário.
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c USULA D CII}IA PRII\ÍEIRA. DÂ DENUNCIÁ E RESCI§ o

Os partícipes poderão denunciar o presente T..mo dc'Colabo.S, a.rO. qr.
comunicada por cscrito cssa intenção com 60 (scssenta) dias dc antecedência.

É facultado aos pârtícipes a rescisão do irtsumeato, a qualgucr lcmpo, poÍ ato

dcüdamcnte justiÍieado, e a atlcração do Termo dc cotaboração por mcio dc rermo aditivo,

medianle proposla dcvidamenre formalieada e justiÍicaila, a ser aprcsearada à conccdcntc cm, no

mínimo 60 (sessenta) dias âtites do lérmino de sua ügência ou no prazo nclc cstipulado.

USULA DECI]ITA SEGUiYDA - DOS CÂSOS OMISSOS

Os casos omissos serão objelo de análise e estudo pâra solução em cada

oportunidade e dc comum acordo entre os paíícipcs.

USULAD CIII,IA TERCEIRA - DOS TERMOS INTEC&INTES

É paíe integrante do pÍescnte termo, o Plano dc Trabalho:

C USULA D INIA QUARTA - DA PUBLI o

Para eÍicácia do presente Termo de Colaboraçâo, a SEDUC providenciad a

publicafo dc scu cxtrato Do Diârio Olicial do Estado de 6oi§ dc conformidads com os aíigos

37, caput da Constituição Federal c aíigo 38 da Lci Fedcral n' 13.0192014

USULA D CIMA QUINTA.DO FORO

Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interprctaçâo ou cxccução dêste ajuste,

ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patsimoniais disponiveis, e

que não seja dirimida amigavelmente entre as paíes furecedida da realização de lentativa de

conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma deÍinitiva por arbitÍagem, nos termos das

normas dc regência da CÂMARÂ DE CoNcILIAÇÃo, MEDIAÇÂo E ARBITRAGEM DA

ADMTNTSTRAÇÂo esraoual (ccMA).

As paícs elegem o Foro da Comarca de Ooiânia para quaisquer medidas judiciais

necessárias, incluindo a execuçâo dâ sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais

pclas paíes dcverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
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MEDLAÇÃO E ARBITRAGEM DA ÂDMINISTR çÃO eSreOUer, (CCMÁ), c não implica

e nem dcveú ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetarâ a existência, validade e

eficácia da presente cláusula arbitral.

C USULÀ D I\ÍA SEXTA. DA§ DISPOSIÇ FINÀI§

Aplicam-se ao prssente Termo dc Colaboração toda a legislaçào c normas vigentes

sobrc a matêria,

E por estarem acordes Íirmam os pariicipes, perante Q2 (duas) te§temuúas, o

presente ato cm 03 (três) vias de igual teor e forma para todos os cfeitosjurÍdicos.

GABINETE DA SECRETÀRI,A DE ESTÂDO DA EDUCAÇÃO, cTn Coiânia,

ao.-fu-J *.oli"

APÀRECIDADE FÁTNTA
Secrctária dc Esta

OBERDAN HUMBERTON RODRI
Procurador do Estado

Chefe da Procuradoris Setorial

PC. JOÃO DE BONA FILHO
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