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TERMo DE coLABoRÁÇÀo N' 116 rzozo, que

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

por meio da §ECRETARIA DE E§TADO DA

EDUCAÇÃO, e, de ouso, CENTRo DE

INTORMAÇÃO INTEGRAL - CENFI, NA fOTMA

abaixo:

O ESTADO DE GOúS, representado neste insmrmento pelo Procurador do

Estado, Chefe da Procuradoria Setorial, Dr. OBERDAI\Í ELTMBERTON RODRIGUES VALLE,

brasileto, advogado, inscrito na OAB/GO no 19.193, RG: 3.336.640 SSP/CO e CPF n'758.540.581-

20, por intermédio dâ SECRETARIA Df, E§TADO DA EDUCAÇÃO, com sede em Goiania, Capital

do Estado de Goiás, sito à Quinta Avenida, Qd71,212, Setor Leste Vila Nova, inscrita no CNPJ,MF

sob o no 01.409.705/0001-20, rcpresentada por suâ tihíar, APAnECIDA DE §ÁTIMA GAVIOLI

SOARE§ PEREIR.A' brasilciÍa, casada, inscrita no CPF sob o s'329.607.192{4 e portadora do RG

368.625, expedida pela SSPAO, residente e domiciliada nests Capital, e o CENTRO DE

INFORMAÇÃO INTEGRAL - CENFI, pessoa jurídica de dircito privado, inscrita no CNPJ sob o n".

00. I 06.940/0001{0, com sede na RuaH-125, Quadra Área Lote 0008, Cidade Vera Cruz I, Aparecida

de Goiâniq CEP:74.937-240, representado por sua Presidente, MÂRIA APAR§CIDA DE

OLIVD,IRÀ brasileirs, casada, assistente social, portadora do RG n'41E8473 SPTCGO, inscrita no

CPF n" 123.080,248-79, residente e domiciliadô na Rua 01, Quadra 09, lote 51, Jardim Imperial,

Âparecida de GoiânialG0 CEP: 74.937-240nos termos da l"ri Federal 13.019/2014, e da Lei Estadual

20.5392019, resolvenr, de mútuo acordo, celebrar o pres€nte TERMO DE COLABORÁÇÀO, mediante

as cláusulas e condições seguintes:

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a dcstinação de RS 20.000 (ünte mil

rcais) à instituição acima qualificada, para aquisição de móveis, sendo: Carteirâ Escolar de Metalon e

Polietileno com Prsncheta e porta Liwo, conjunto aluno dc Mctrlon e Mdf CJA 05, conjunto de Mesa

de Metalon e Mdf com Bancos Refeitórios e conjunto de Mcsa dc Mctalon e Mdf rcdonda (6 lugares).

CLÁUSULÀ SECUNDA - DAS METAS

USULÀ PRIN{EIRA . DO OBJETO

As metas especificadas com os respectivos valorcs, constântes do Plano de Trabalho,

poderão sofrer adequações no decorrer da execução do Termo de Colaboração, desde
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o objeto preconizado na Cláusula Frimcira deste instrumento e que sejam preüamente apmvadas pela

Concedente - Secretaria de Estado da Educação.

USULA TERCEIRÂ - DA§ OBRJGAÇ ES

I - Constltuem obrigsções do CENTRO DE INTORMAÇÃO INTEGRAL -

Cf NFI:

l) Cwryrir fielmente o objeto pactuado;

2) Prcstar contas no tempo determinado pela Concedante;

3) Facilitar os meios para que a Concedente e/orJ crcdenciados por ela, exerçam, a

qualquer tempo, a fiscalização guanto aos aspcctos técnicos, Íinancciros s administÍativos do presente

Termo de ColaboraçÍo, sem prejuízo ú ação fiscalizadora dos demais órgãos de controle;

4) Manter os documentos comprobatórios das despesas realizadas, objeto deste Termo,

arquivados ern boa orden! no proprio local em que foram contâbilizados, pelo prazo de dez anos.

contado da aprovação da prcstação de contss do Gestor do órgão;

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

obrigatoriamente emitidos em nome da instituiçâo, o cnrimbo identificador com o tÍtulo, número e ano

do Terrno de Colaboração;

6) Ârcar com todos os encargos que porv€nhra veúam s incidir quando da execução

deste Termo de Colaboração, tais como: obrigâções ciüs, fiscais, úabalhistâs ou quaisquer ouúos;

7) Abrir conta especifica para o repasse do recurso objeto deste Termo de Colaboraçâo,

nâo sendo permitida a utilização de conta bancária âbeÍta e/ou utilizadâ anterioÍmente, inclusive para

outros ajustes de mesma naturcza. Os recursos deverão ser mantidos nesta conta específica e somente

poderão ser utilizados para o pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho, sendo necessário

a comprovaçlo de saldo inicial da conta zerada;

E) Aplicar os recunos recebidos do Temro de Colaboraçâo, cnqualto não utilizados. em

cadernetas de poupaaça de instituição financeira oficiBl, se a proüsâo de seu uso for igual ou superior a

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

em titulos da dívida pública, quando a utilizaçâo dos mesmos verificar-se em prazos menoÍes que um

mês. As receitss finsnceiras auferidas scrão obrigatoriamentc computâdas a crédito do Termo de

Colaboraçâo e aplicadas, exclusivamente, no objcto de sua fioalidade;

9) Comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que

conta bancária específica do lenno de Colaboração, de acordo com os

cronograma de deeembolso estâbelecido no plano de tzbalho;

na

idos no
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II - Concdtuem obrlgações da CONCEDENTE - SEDUC:

l) Acompanhar e avaliar de forma global e técnica os projetos a serem desenvolüdos e

executados em decorrência deste Termo de Colaboação;

2) Designar, um rcpresentante como gostoÍ que acorupaúaú E fiscalizani a execuçüo

deste Termo de Colaboração e dos recursos repassàdos;

3) Àpreciar as prestaçôes de contas parciais ou totais aproseuadas pela inslituição,

podendo deixar de aprová-las semprc que verificar a ocorrência dc algum dos seguintes eveÍltos:

3.1) Ioexecução total ou psÍcial do objeto pactuado;

3.2) Desüo de Íinalidade na aplicação dos recursos transferidos;

3.3) Não utilizaçâo, total ou parcial, no objeto do ajuste, dos saldos financeiros,

inclusive os proveaienies das receitas obtidas nas aplicagôes financeiras realizadas, quando nâo

recolhidos na forma preüsta neste instrumento;

3.4) Ausência de documentos exigidos na pregtação de contas que compromstâ o

julgamento da boa e rcgular aplicação dos recusos.

4) Efrtuar o rcpasse dos recursos financeiros à instituição;

5) Prormgú "DE OFÍCIO" a ügencia do Termo de Colaboração, qusndo houvcr atraso

na libcração dos recursos, limitada a prorrogação ao êxâto período do rmso verificado;

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

omprimarto do artito 38, parágÍafo unico da Lei Federal no 13.019t2014.

C USULA QUÀRTA. DO CESTOR

O GESTOR do presente ajuste será desigpado por meio de Portaria a ser elaborada pelo

CONCEDENTE.

Parógrafo Único: Constituem obrigações do GESTOR:

I ) Solicitar da CONVENENTE, quando julgar neoossá,rio, csclarecimentos.

informações, relalórios e leudos técnicos coÍnplementsres, alérn daqueles ordinariamente prestados no

cumprimanto das obrigaçóes definidas na Cláusuta III deste instrumento;

2) Adotar proüdências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste;

3) Encaminhar em tempo hábil, a seus supedorcs, as decisões e proüdências que

ultrapassarem a sua competência;

4) Acompanhar e fiscalizar os necursos repassados no que tange ao gerenciamento

financeiro e fiscalização de sua execução, examinar ss pÍ€st8çõ6 de contas parciais e final, exame da

documentação apreseÍrtada e, poÍ meio de relatório, qlestaÍ se é ou não satisfatória a realizaçã odoobj eto

do Termo de Colaboração podendo, se for necessôrio, amparar-se no disposto no AÍ. 5 tens III e IV

\N,

1'/
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l0) Rcalizar os pagarnentos das despesas do Termo de Colaboração mediante cheque

nominativo, ordem bancária" transferência eletrônica ou oufa modelidade de saque autorizado pelo

Banco Centr:al do Brasil m qual a dcstinação e o credor fital §quem identiÍicados no documenro;

I I ) Marter e moümcntsÍ 08 Í€clrÍlros na bonta bancária espccíÍica do Termo de

Colaboração, com comprovaçilo de saldo inicial zerado;

12) Apresentar, nâ pÍ€staçeo de contas, a documentaçâo necessária em ordem

cronológica, de acordo com as mctss pÍeüstas;

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

14) hdicar um Gestor, cuja responsabilidade será o de prestar informações sobre o

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

15) hdicar um responsável técnico húilitado, quando I natureza do Termo de

Colaboração assim o exigir.

l6) Restituh à Concedente, obrigatoriarnente, o saldo de recursos não utilizados durante

a vig&rcia do Termo de Colaboração, bem como seus rendimcrtos, devendo o saldo scr recolhido, ao

Tesouro Lstadual, por mcio de Documento de Arrecadaçilo dc Receita Estadual -- DAR-E a ser emitido

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

Estado com os Íecursos da contrapartida transíeridos pela instituigão, no prazo impronogável de 30

(rinta) dias da conclusão do objeo do Termo de Colaboração, sob pena da imediata instauração de

tomsds de contâs espocial do rerponsável, devendo o compnovante de devolução ser encamiúado para

o e-rnail contabilidadc@educ.go.gov.br, mencionando-se o n" do Termo de Colaboração e que se trâta

de devoluçto de saldo reÍnsnescente, sendo que este proccdimento deverá ser efetuado quando da

conclusào do Tsrmo dc Colaboração, quando não íor executado o objeto ou quando não for apresentada

deüdamente a prest ção de contâs.

l7) Identificar, sempre que possivel, o objeto do Termo de Colaboração como

da aplicaçío de recunos do governo estadusl;

18) Exccutar o objeto dentro da ügência dcste Termo de Colaboração, conforme

proposto no Plano de Trabalho apresentado, que será parte integrante do presente ajuste

indepsndentcmente dc Eanscrição;

19) Permitir o liwe acesso dos servidores dos órgãov ou das eotidades püblicas

concedentgs e dos de conúole intemo e extsrno estadual aos proccssos, documentos, infonnôções,

instalações e siste'ÍnÊs referÊnles ao presente instrumento.

20) manter escrituração contábil regular;

2l) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na inteÍnet ou, na falo desta, ern sua sede,

consulta ao extmto deste termo de colaboração, con!êÍldo, pclo mcnos, o objelo, a finalidade e o

detalhamento da aplicação dos recuÍsos.

NU

1
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usul,A QUINTA - DAS VEDA

É vedado á ínstituição:

1) Utilizar os recunos preústos cm finalidadês diversas das estabelecidas no Termo de

Colaboraçâo, ainda que ern csráter de emergência;

2) Pagar despesas a tiülo de tâxâs dc administração ou similâres;

3) Pagar despesas realizadâs em data anterior ou postcrior à ügência do Termo de

Colaboração, salvo os pagasentos cujo fato gerador da despese teúa ocorrido duranrc a üg&rcia do

iútrumcrto pactuado;

4) Pagar despesâs coú taxâs bancárias (tarifas dç moümentação cm conta côrrents,

cobrança de exfalo§, emissão de cheques, ertrÉ outros), multas, juros ou correção monetária, inclusive

referentes a pagarnenlos de obrigaçõês e encargos ciüs, trabalhisus, fiscais, tribuúrios, previdenciários

ou quaisquer outros, sendo que os encargos que porventura yeúam a incidir indeüdamente quando da

execução do objao dwcrão ser creditados pcla irstituiçõo à contâ;

5) Trespassar ou cedet a execução do objeto do Termo de Colaboração, exceto para as

contrataçõcs nccessárias à cxccuç5o do plano de trabalho e obsen ados os principios da administragâo

pública;

6) Sacar recursos da contâ específica do Termo de Colaboração pârâ pagamento em

cspécie (diúeüo) dc despesas;

7) Roalizar pagamentos antecipados a fomecedsres de bcns e ser-viços;

8) Alt€rar o objeto do Termo de Colaboração de forma a descaracteriá-lo;

9) RoalizEÍ despcsas com publicidade, salvo a de caníter educativo, informativo ou

orientaçâo social, da qual nfu constem nomes

e desde que prevista no plano de trabalho.

, simbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal

Para efeito do disposto na cláusula primeir4 o valor total deste Convênio perfar-se-á

em RS 20.000,00 (ünte mil reais).

Prrógraío Prlmelro: Os recursos que cobrirão este convênio corrcrão à contâ dê

Dotsção OrçaÍnentária indicada nos autos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme Plano -

de Trabalho e dcmais documentos constantes dos autos.

Paúgrefo Segundo - O valor do rcpasse a ser Eansferido pela concedente não podená

ser aumentado, salvo ge ocorrer situação capaz de jüsti8cá-lo, dependendo de apresentâção e aprovação

próvia pela Administração de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel

CLÁUS{JLA SEXTA - DOS RECUR§OS

Secretâria de Estado dâ Educeção

ecução das etapas
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anteriores e com a dwida prestação de contas, alern da observância da proporcionalidade da

contrapartida, scndo serrpre formalizado por aditivo.

USULA S _ EVENTUAL OCO CIA DE FATO RELEVANTE

A concedente poderá assumir ou transferiÍ a rcsponsabilidade pela execuçâo do objeto,

quando couber, no caso de paralisação ou da oconência de fato rel€vante, de modo a evitar sua

descontinuidade, inclusive de altcrar o Plano de Trabalho em situações especiais.

USULA OITAVA - DOS ENCARGOS

A instituição é rcsponsável pelos ancargos trabalhistâs, previdenciárrios, fiscais e

comerciais resultantes da execução do Termo de Colúoragão.

Às

É dever da instituição comprovar que aplicou coÍÍôtamentc o recurso no objeto do

Termo de Colaboraçêo e dômonstrar que o realizou com os ÍecuÍsos repsssâds e em obediência as

normas legais aplicáveis â mat#a, sob pena de rejeição da despeea realizada.

Prrágrefo Primelro: A prestação de contas dos recursos recebidos dar-se-á através da

ortrega à Concedente dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas ou equivalantes e

formulários, devidamente preenchidos e assinados, dentro do prazo regulamentado no Termo de

Colaboração.

Parágrafo Segundo: A prestação de contas dos recursos recebidos deve ser organizada

eÍn ordem cronológica de acordo com as metas estabelecidas e acompârhsd. dos segui

e atrexo§:

I ) Oflcio de encaminhamento;

2) Relaúrio circunstanciado do cumprimento do objeto;

3) Cópia do plano de trabalho aprovado pclo ordcaador dc despcsa;

4) Cópia do termo firmado, com indicação da data dc sua publicação;

5) Relarôrio de execução Ílsico-financeira;

recebidos em transfer€nci4 a conhpsrtida, os rendimen

mercado frnanceiro, quando for o câso, e os saldos; '

ntes docum tos

6) Dcmonstrstivo da execução da receita e da despesq eüdenciando os recuÍsos

tos auferidos na aplicação dos recursos no

Sccretaria de Estado da Educ&ção
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partir da data do recebimento da notificação, para apresentação de justificativas e alegações de defesa

ou dwoluSo dos rccursos liberados, atualizados,

Prrlgrefo Scío: Quando 8 prestação de contas não for encaminhada no prazo

converciorado, a Concedente fixará o prazo máximo de 30 (trina) dias à instituição, a partir da data do

rccebimento da noüficação, para que seja apresentada 8 pÍestação de contas, ou recolhimento dos

rêcuÍsos, incluidos rendimentos da aplicaçào no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção

monetária, à conta da concedente.

Perígrafo Sútlmo: Em caso de não apresentação da prestaçâo de contas final, no prazo

estipulado no Termo de Colaboração, ou a prestação de contas não'obtiver aprovação, serâo adotadas

proüdências por paÍte do ordenadot de despesa da unidade Concedente para a instauração de tornada

de contas especial püa apuração dos fatos, identificação dos responúveis € quantificação do dano,

sando que este procedimento senâ adotado nos casos de omissão no dever de prestar contas, de

ocorrência de desfalque ou desüo de diúeiro, bens ou nalores públicos e de pútica de qualquer ato

ilegal, ilegítimo ou antiecooômico de que rcsulte dano ao Erário.

Paúgrefo Oltavo: Em caso de liberação de mais de duas parcelas ftnanceiras, a

instituiçâo ryresenará a Concedente I pÍestaçâo dc contâs parcial, que consisüe na documentação

especificada para a prcstação de contrs final, com exceção do compÍlcvante de recolhimento do saldo

de recursos, sando que a prestação de contas parcial deve ser aprcsentada paÍa coÍnprovar a execução

da parcela de recurso recebida, em caso de repasses em três ou mais parcelas. Dessa forme a prestâçào

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

refcrente à segunda, para liberação da quarta e assim sucêssivamente.

CL USUI,A t) CIM^ PRIMEIRA . DA DE CIA E RESCIS o

Os partícipes poderão dcnunciaÍ o prcsentc Tcrmo de Colaboração, desde quc

(^,,{Y ' 
i_

Secrctaria de Estado de Educaçtro

Quinta Avsnida, Qd.71,212, Setor Lestc Vils Nova, Goiânia - GO - CEP
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O prescnte Termo de Colaboração terá ügência dc 12 (doze) meses. a contar dB data da

publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal no.

13.019/2014, a critâo das partes. mediante preüsão orçamentária para atender a novas despesas, se

houver, desde que justificadas e autorizadas pela autoridadc aupsrior competcnte e requerida pela

instituição ern até 60 (scssenta) dias antes de seu vencimento.

comunicada por escrito essa intenção com 60 (sessenta) dias de antecedência.
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7) Rclaçõo de pa8:amcntos efetuados com os ÍEcursos da concedcnte e da instituição,

bem como dos provenientes da aplicaçâo financeira;

8) Relação de bens perrnanentes adquiridos com os recursos da concedeate e da

irutinrição, bem como dos provenientes da aplicação financcüa;

9) Relaçâo de bens de collsluio adquiridos rortr os rccursos da conccdente e da

instituiçii,o, bem como dos provenientes da apücação Íinanceirq

10) Relação de serviços de terceiros com os Íecutros da concedente e da instituiçâo,

bem como dos provenientes da aplicação financeira;

ll) Extrato da conta bancrâria específica, do perÍodo do recebimento do recurso,

demonstrâE& a conta zerúa, e, se for o caso, a conciliaçâo bancrirri4

12) Êxratos da conta de aplicação financeirg eüdenciando todos os rendimentos

auferidos ao perlodo e ds,ronstrando s coots z€radq

13) Cópia do termo de aceitoç§o definitiva da obra, termos dc mediçõo, planilha

orçamentüria e projetoc executivos, quando o objao üsar à realizaçâo de obra ou serviço de engenharia;

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

15) Cópia dos ajustes firmsdos, com os respectivos aditivos e publicações, quando for

o cSso;

I ó) Relaçâo de localização dos bens adquiridos;

l7) Notas fi scaiífaturas;

l8) Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras realizadast

l9) Relação de treinâdos ou cepacitados, quando for o caso;

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

documentos relacionados ao Termo de Colaboraçfu pelo prazo de l0 (dez) anos, contado

que foi aprovada a pÍestação de contas.

Paúgrafo Tercelro: A prestação de contas deverá ser entregue impressa e, para fins

de registro intemo da Secretaria de Estado de Educação, enÍ arquivo PDF pesquisável.

Perúgnfo Qurrto: Quando o objeto do Termo de Colaboração visar à realizaçâo de

obras ou servigos de engenharia, o Convenent€ deve apres€ntar ainda os seguinrcs documentos:

I ) Relação e medição dos serviços executados;

2) Tcrmo de entrega/sceigçeo da obra ou serviços assinados por um engenheiro;

3) L"audo técnico de obras e serviços de engenhsriâ - Anexo VIII.

Prágrefo Qulnto: Constatsdqs quâisquer irregularidades no Termo de Colúoração,

seÉ feita diligência pela Concedente e será fixado'o prazo máximo de 30 (FiÍrta) dias à instituição

â Ílanler os

da data em

Secrctaria de Estado da Educação
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É facultado aos partlcipes a rescisâo do insúumento, a qualquer tempo, por ato

devidamente justificado, e a alteração do Termo de Colaboração por meio de termo aditivo, mediante

proposta devidameote formalizada e justiÍicada, a ser aprcsentadâ à concedente em, no mínimo 60

(sessenta) dias antes do término de sua ügência ou no pmzo riele estipulado.

C USULA D SEGUNDÀ - DOS CA§OS OMISSOS

Os casos omissos serão objeto de análise e estudo para soluçâo em cada oportunidade e

de comum acordo entre os paÍtícipes.

USULA D TERCEIRA - DOS TERMOS INTEGRANTES

É parte integrante do presante tcrmo, o Plano de Trabalho.

CLÁUSL'LA DÉCIMA QUARTA. DA PUBLICAÇÃO

Para cficácia do presente Termo de Colaboraçâo, a SEDUC providenciará a publicação

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

Constituiçâo Federal e artigo 38 da lri Federal n' 13.Ô19/2014.

fuatquer disputa ou controvérsia relativa à interpretâção ou execução deste ajuste, ou

de quatquer forma oriunda ou associada a ele, no toc$te a direitos patrimoniais disponiveis, e que nào

seja dirimida amigavelmente entre as paÍes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou

mediação), deverá sçr resolüda de forma definitiva por arbitragerq nos termos das normas de regência

6 ç,d6eNt DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMIMSTRAÇÃO

ESTADUAL (CCMA).

As partes elegem o Foro da Comarca de Coiânia para quaisquer medidas judiciais

necesulLrias, incluindo a exccução da sentença arbitral. A evçntual propositurs de medidas judiciais pelas

partes deveÍá ser imcdiatamenle oomunicada À CÂMARA DE CoNCILIAÇÃo' uannçÀo r'

ARBITRAGEM DA ADMINISTRÂÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser

interpretada como rcnúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente
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cLÁusuLA DÉcrMA sExrA - DAs Drspo$Çôrs rrxars

Aplicam-se so presente Termo de Colaboração toda a legislaçáo e noÍmss vigentes

sobrc a matéria.

E por esErern acordes firmam os partícip€s, perante 02 (duas) testemunhas, o presente

ato em 03 (tês). üas de igual teor e forma para todos os efeitos juídicos.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÂO, em Goiânia.

ao 13' tbb

ÀPARECIDA DE FÀTIMA o SOARES PEREIRA
Secretária de

OBERDAN HLT]VíBERTON RODRIG
Procurador do Estado

Chefe da Procuradoria Setorial

À
A DE OLIVEIRA

Presidente
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