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rERMo DE coLABoRAÇÁo N" .lli ,:ouo.

que entre si celebram. de um lado, o tjstado de

Goiás, por rneio da SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAÇÃO. e, de ourro, a

FUNDAÇÀO r)E APOIO À ersqu rsn -

FUNAPE. tendo collto irtervenientc it
UNIVERSIDADE FEDERAT, DE (iOIÁS -
UFG na forma abaixo:

O f,STADO DE GOúS, representaclo nesle instrumenro pelo procura<lor clo

Estado. Chefe da Procuradoria Setoriâ1. Dr. OBERDAN HUMBERTON RODRIGUES VALLE.

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/GO n" 19.193. RG: 1.336.640 SSP/GO e CpF n"

758.540.581-20. mediante competência lhe atribuida pela Lei Complemenlar no 58, de 04 dejulho

de 2006 e suas alterações posteriores. por intermédio da SECRETARIA DE f,STADO DA

EDUCAÇÃO, com sede enr 6oiânia. Capiral do Esrado de Goiás, sito à Quinro Avenida, Qd. 71,

212. Setor Leste Vilâ Nova. CEP: 74.643-030 inscrita no CNPJ/MF sob o n" 0l .409.705/000I -10.

representada por sua tirulâr. APARECIDA DE FÁTIMA GÂVIOLI SOÂRES PEREIRA.

hrrasileira. casada, inscrita no CPF sob o n' 129.607.192-04 e portadora do RC 368.625. expedida

pela SSP/RO. residenre e domiciliada nesta Capital. e â FUNAPE- FUNDAÇÀO DE APOIO À

PESQUISA, pessoâ jurídica de direito privado. inscrita no CNPi sob o no. 00.799.205/0001-89,

sediada na Avenida Esperança. n ' 153i. Bairro Campus Samambaia-UFC, CoiânialGO. CEP:

74.690-612. representado por seu f)iretor Executivo ORLANDO AFONSO VALLE DO

AMARAL, inscrito no CPI sob o n' 102.i88,401-15. portador do RG n". 1805516. residenlc c

dorniciliado na Ala Couto Magalhães. no 921. Apsnamento-404. Cond-Ed Ana Eivira, - J Setor

Llela Vista. Goiânia-GO. CEP: 7482i;110. corrr interveniência da UNIVERSIDADE FEDIIRAL

DE, GOIÁS - UFG. pessoa juridica de tJireito ptiblico na moclalidade autârquia, inscrita no CNPJ

n" O L5ó7.60 l/O0O I -43. Âvcrricll Esperonça, no 15J3, Câmpus Snmambaia - Prédio da Reitoria-

CF.P: 74.690-900, Coiânia - GO, reprcscntado por seLr Rcitor I'ROF.o EDW^RD MADURETRA

BRASIL, inscrito no C PF soh o n' 188.468.77 I -87, ponador do RC n' I 0l55 70 2o V ia, nos

da l-ei Fcderal 13.019/2011. e da l.ei Estadual 20.519/2019. resolvern. de mútuo acoldo. cel

prescnte 'l'ERMO DE COLAIIORAÇÀO. nrediântc as cláusulas e condiçÕes seguint

Secretariô dc Estâdo da Educsção
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CLAT,]SUL A PITIMIIRA - I)O OB.TETO

o presente Termo de Coraboração tem por objeto a destinação de R$ 500.000.00

(quinhentos mil reais) à insrituiÇão acima qualificada, para criação de portal Reposirório Digital
para disponibilizar acervos científicos e artisricos universidade Federal de Goiás (tJFG) aos

professores e estudantes da rede estadual de educação goiana.

CLAT]SULA Sf,GTINDA. DAS MITAS

As metâs especificadas com os respectivos valores, constantes do plano de

Trabalho, poderão sofrer adequaçÕes no decorrer da execuçâo do Termo de colaboração, desde que

não se altere o objetô preconizâdo na Cláusula Primeira deste instrumento c que sejam previamentc

aprovadas pela Concedente - Secretaria de Estado da Educação.

CLAUSI.]LA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇ Is

I - Constilucm obrigações da Instituiçâo:

I ) Curnprir fielmente o objcto pactuado;

?) Prestar contas no tempo determinado pela Concedente;

3) Facilitar os meios para que a Concedente e/ou credenciados por ela, exerçam, a

qualquer t€mpo, a Íiscalização quanto aos aspectos técnicos, financeiros e administrativos do

presente Termo de Colaboraçào, sem prejuízo da ação fiscalizadora dos demais órgãos de controle:

4) Manter os documentos comprobatórios das despesas realizadas, objeto desle

Termo, arquivados em boa ordem, no próprio local ern que foram contabilizados, pelo prazo de dez

anos, contado da aprovaçâo da prestâção de contas do Cestor do órgão;

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

obrigatoriarnente emitidos em nome da instituiçâo, o carimbo identiÍicador com o título. número e

ano do Tenno de Colaboraçâo: \
6) Arcar com todos os encargos que powentura venhanr a incidir qrrando\a

execuçÀo deste Termo de Colaboração, tais como: obrigações civis, Ílscais. trabâlhistas ou

quâisquer outros:

7) Abrir conta específica para o repasse do recurso objeto deste Termo d

Secrelaria de Esisdo da Educação

Quinto Avenida, Qd. 7 l. : I2. Setor Lesle Vila Novâ, Coiânia - GO - CIIP 74.64J-030
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específica e somente poderão ser utirizados para o pâgamento de despesas constantes do prano de
Trabalho, sendo necessário a comprovação de saldo inicial da conta zerada;

8) Aplicar os recursos recebidos do Termo de corahoragão, enquanto não utirizados.
em cadernetas de poupança de instituição financeira oficiar, se a previsão de seu uso for iguar ou
superior a um mês. ou em fundo de apricação financeira de cuno prazo ou operâção de mercado
âberto lashtâda em títulos da divida pública. quando a utilizaçã. rios mesmos verificar-se em prazos

menores que um mês. As receitas financeiras auferidas serâo obrigatoriamente compulâdas a credito
do Termo de Colaboração e aplicadas, exclusivamente, no ob.jeto tle sua finalidadel

9) Comprovar o cumprimento da contrapanida pâcruada que deverá ser depositada

na conts bancária específica do Termo de Colaboração, de acordo conl os prazos estât etecidos no

cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho;

l0) Realizar os pagamenros das despesas do Termo de c.raboração mediânte

cheque nominativo, ordem bancária, transferência elenônica ou outra modalidade de saque

autorizado pelo Banco Central do Brasil. na qual a destinação e o credor final Íiquem identificados

no documentol

I l) Manter e movimentar os recursos no conta bancária especifica do Termo de

Colaboração. com comprovação de saldo inicial zeradot

13) Apresentar, na prcstâÇão de contas, a doctrmentação necessária em ordern

cronológica, de acordo com âs melas previstasl

l3) Informar, independente de solicitação, o andamento do I'ermo de Colaboraçãol

l4) Indicar um Cestor. cuja responsabilidade seú o de prestar informaçÕes sobre o

andamento do Termo de Colaboraçâo e encaminhar as demandas ao concedente:

l5) Indicar um responsávcl técnico habilitado, quando a naturezz do 'l-ermo de

Claboraçõo assim o exigir.

l6) Restituir à Concedente, obrigatoriamente, o saldo de r€cursos não utilizados

duranie a vigôncia do Tenno de Colaboração. bem como seus rendimentos, devendo o saldo ser

rccolhido, ao Tesouro Estadual. por meio de l)ocumento de Arrecadação de Receita Estadual -
DARE a ser emitido no sitio www.ee onornc-q9,Cjly.lfr;. observando-se a proporcionalidade dos

recursos transleridos pelo Estado com os recursos da contrâpartida transferidos pela instituiçâo, no

prazo improrrogável de 30 (Irinta) dias da conclusào do objeto do Termo de Colaboração, sob pena

da imediata instauração cle tomacla de contas especial do responsável, devendo o corn prt,varr |ade
\\

dcvolução ser encarnir'lhado para o e-mail contâbilidade@seduc.go. gov.br. nrenciorrando-sc o no \
Tcnnô de Colaboraçâo e que se trata de devolução de saldo remanesc€nte. sendo que

procedinrento deverá scr cl'ctuado quarrdo da conclusâo do Ternro de Colatroração, quando nâ

executado o ob,leto ou quarrdo nio ior aprescntada devidamente a prestaçâo de contas

Scc.elaria de Estado da Eduçação
Quintu 
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l7) ldentificar' §empre que possíver' o objeto do 'rermo de coraboração como
resultante da aplicação de recursos do govemo estadual;

l8) Executar o ohjcto dentro da vigência deste Termo de coraboração, corforme
proposto no Plano de Trabalho apresentado, que será parte integrânte do presente ajuste
indcpendentemente de transcriçào:

l9) Permitir o rivre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades púbricas
concedentes e dos de conrrore intemo e extemo eslâduar aos processos, documentos, informações,
instalações e sistemas referentes ao presenle instrumento.

20) manter escrituraçâo contábil regular;

2l) Disponibirizar ao cidadão, »a sua página na intemer ou, na farta destâ, em suâ

sede. consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo, peio menos, o objeto, a finalidade
e o detalhamento da aplicação dos recursos.

II - Constituem otrrigaçõrs da CONCEDf,NTf, - SEDUC:

Sccretaria dc Estâdo dâ Educaçlo
Quinra Avcnida, Qd. 7 l, 212, Setor Lcste Vils Nova. Goiâniq * 60 - C EP 74.6d-1-030

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

desenvolvidos e executados em decorrência deste Termo de Colaboração;

2) Designar, um representante como gestor que acompanhará e fiscalizará a

execuçâo deste Termo de Colaboraçáo e dos rccursos repassados;

3) Apreciar as prestações de contas parciais ou totais apresentadas pela instituiçào,

podendo deixar de aprová-las senrpre que veriÍicar a ocorrência de algum dos seguinles eventos:

3.1) Inexecugão total ou parcial do objelo pactuadôi

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidost

3.3) Nâo utilizaçào, total ou parcial, no objeto do âjuste, dos saldos Íinanceiros,

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

recolhidos na forma prevista neste instrumentoi

3.4) Ausência de dosumentos exigidos na prestação de conlas gue compromcta o

julgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

4) Efetuar o repasse dos recursos financeiros à instituição:

5) Pronogar'DE oFiCIO" a vigência do Termo de Colaboraçôo, quando houver

atraso ns liberação dcrs rectrrsos, limitada a prorrogação eo exato período do atraso verifica\
6) Publicar o resurno dô instrumento e seus aditivos na imprensa oficial do Esta\.

em cumprirnento do anigo 3 8, parágrafo único dâ Lei Federal no 13.019/2014. §
\\
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O GESTOR do presente ajuste será designado por meio de portaria a ser elâborâda
pelo CONCEDIINTE

Parágrafo Único: Constituem obrigaçôes do OESTOR:

l) solicitar da coNVENENTE, quando jurgar necessário. escrarecimenros.
informações, relatórios e laudos técnicos complenrenkres. além daqueles ordinariamente prestados

no cumprimento das obrigações definidas na Cláusula III deste instrumento;

2) Adotar providências necessárias ao fiel cumprimento do qiustel

3) Encarninhar em tempo hábir. a seus superiores, as decisões e providências que

ultrapassarem a sua compelência;

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

financeiro e fiscalizagão de sua execução. examinar as prestêções de contas parciais e final, exame

dâ documentação apresentada e, por nreio de relatório, atestâr se e ou não satisfatória a realização

do objeto do Termo de Colaboragão podendo. se flor necessário, amparar-se no disposto no AÍt. 5 l,
itens III e IV.

cI-AtrsuLA QtrrNTA - DAS vEDAÇ fS

E vedado á insritu ição:

l) Utilizar os recursos previstos em Ílnalidades diversas das estabelecidas no Termo

de Colaboração, ainda que em caráter de emergência;

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

3) Pagar despesas realizadas em dats anterior ou posterioÍ à vigência do Tenno de

Colaboração, salvo os pagamentos cLrio fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência

do instrumento pactuâdo;

4) Pagar despesas com taxBs bancárias (tarifas de movirnentâÇão enr conta corre,rte.

cobrança de extrâtos, emissão de cheques. entre outros). multas. juros ou correção monetária.

inclusive referentes a pâgamentos de obrigagões e encargos civis, trabâlhisBs, liscais. lribu\los.
previclenciários ou quaisquer orrtros, sendo que os encargos que porventura venhanr a inc\
indevidamente quando da excc ção do ob.ieto deverão ser creditados pela instituição a confu; ç.J

Secretaria dc Estâdo d6 Educüção tl

CLAUSIILA QI.]ARTA - DO (;ES'TOR
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5) Trespassar ou ceder a execução do objeto do Termo de Colaboração, excero parâ
as contratações nccessárias à execução do prano de trabarho e observados os princípios da
administração pública:

6) Sacar recursos da conla específica do Termo de Colaboração para pagamento em
espécie (dinheiro) de despesas:

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

8) Alterar o ob.ieto do Termo de corab.ragão de forma a descaraçterizá-ro:

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

orientagão social. da qual não constem nomes, símbotos ou imagens que c,racterizem promoção

pessoal e desde que prevista no plano de trabalho.

CLÁ USTILA SEXTA - DOS RECURSOS

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

á em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). que serão repassados pela concedente à instiruição.

Parágrafo Primeiro: Os recursos que cobrirão este convênio correrão à conta da

Dotação Oryamentária indicada nos autos. no valor de R§ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

conforme Plano de'frabalho e demais documentos constantes dos autos.

Parágraío Segundo - O valor do repasse â ser transferido pela concedente não

poderá ser aumentado, salvo se ocorrer situação capaz de justificá-lo, dependendo de apresentaÇâo

e aprovâçào previa pela Administração de projeto adicional deralhado e de comprovação da fiel

execução dâs etâpas anteriores e com a devida prestação de contas, além da observância da

proporcionalidade da contrapanida, sendo sempre formalizado por aditivo.

CLAT]SULA S
,TIMA - EVEN'[UAL OCOR CIA DE FA'TO RELEVANTE

A concedente poderá assumir ou transf'erir a responsabilidade pela ex llção do

ôhjetô. quândo corber. no caso de paralisação ou da ocorrência de Í'ato relevante, de rnodo

sua deseontinuidade, inclr,rsive de alterar o Plano de'frabalho em situaçôes especiais.

vltâr

N
Secrctaria de Estado da Educação

Quinla Avenida. Qd. 71. 2 l:. Seror l-este Vilâ Nova. Goiânia - cO - CEP 7a.643-030
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A instituição é responsáver peros encargos trabarhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do Termo de Colaboração.

E dever da insrituição comprovor que apricou con.tamente o rscuÍso no objetô do

Termo de Colaboração e demonstrar que o realiz.ou com os recursos repassaclos e em r be6iência às

nomras legais aplicáveis à materia, sob pena de rejeição da despesa realizada,

Parágrafo Primeiro: 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 ÍbrmuLários, devidamente preenchidos e assinados, dentro do prazo regulamentado

no Termo de Colaboração.

Parágrafo Segundo: A prestação de conlas dr:s recursos recebidos deve ser

organizada em ordem cronológica de aeordo côm as metas estabelecidas e acornpanhada dos

seguintes documentos e anexos:

l) OÍicio de encaminhamenro:

2) Relatório circunstanciado do cumprimento do ob.ioto;

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

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

5) Relatório d€ execuÇão fisico-financeira;

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

recebidos em transferência, a contrapartida. os rendimentos auÍbridos na aplicaçào dos recursos no

mercado financeiro, quando lor o câso, e os saldos;

7) Relaçào de pagâÍnentos efetuados com os recursos da concedente e da instituição.

bem como dos provenientes da aplicaçâo financeiral

8) Relação de bens permanentes adquiridos conr os recursos da conceden eda

instituiçãô, bem como dos provenientes da aplicaçâo financeiral

9) Relação de bens de consumo adquiridos com os recursos dâ concedenle

inslituição, bem como dos provenierrtes da aplicaçâo financeira; 
t

l0) Relaçào rJc serviços de tcrceiros cont os tecursos da corrccdenrc {l
bem como dos provenientes da aplicaçào Íinanceira:

OITAVA - DOS f,NCARGOSCI, TISULA

USULA NONA _ DA PRf,STAÇAO Df, CONTASC

str ção.

Secretaria de Estado da Educaçdo
Quinta Avenida, Qd. 71. 2 12. Serclr Lcste vila Nova, Goiânia - GO - CEP 74.643-010
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ll) Extrato da conta bancária especifica, do período do recebimento do recurso,
demonstrândo a conta z€rada, e, se for o caso, a conciliação bancárial

l2) Extratos da conta de apricação financeira, evidenciando todos os rendimentos
auferidos no período e demonstrando a conta zerada:

1l) Cópia do tenno de aceitaçâo definitiva da obra, termos de medição, planilha
orçamentária e projetos executivos. quando o ob.ieto visar à realização de obra ou serviço de
engenharial

l'1) comprovante de recorhimento do saldo de recursos ao 1'esouro Estaduar;

l5) cópia dos ajustes finnados, com os respectivos aditivos e pubricações, quando

for o caso;

l6) Relação de localização dos bens adquiridos:

I 7) Notas fiscaiVfaturas;

l8) Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras realizadas;

l9) Relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;

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

documentos relacionados ao Tenno de colaboração pelo prazo de l0 (dez) anos, contado da data

em que foi aprovada a prestaçãô de contas.

Parágrafo Terceiro: A prestação de contas deverá ser entregue impressa c. parâ

fins de registro inteÍno da Secretaria de Estado de Educação, em arquivo PDF pesquisável.

Parágrafo Quarto: Quando o ob.ieto do Termo de Colaboração visar à realização

de obras ou sen iços de engenharia. o Convenente deve apresentar ainda os seguintes documentos:

l) Relação e medição dos serviços executadost

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

3) Laudo técnico de obras e serviços de engenharia - Ânexo VIII.

Parágrafo Quinto: Constatadas quaisquer irregularidades no lenn de

Colaboração, seú feita diligência pela Concedente e será fixado o prazo máximo de 30 (trinta) S

à instituição, a partir da data do recebinrcnto da notiÍlcação, pârâ apresenlsçâo de -iustitlcativ
alcgações de defesa ou devoluçâo dos recursos liberados, atualizados

Parágrafo Scxioi Quando I prestsção de contas nâo fior encarninhada no prazo

i
convencionado, a Concedente lixará o prazo máxinro dc l0 (trinta) dias à instiluiçào

data do resebimento da notiÍicação, pam que se.ia apresentâda â prestâção de

Secretaria de Estado da Educação
Quinta Avenida" Qd. 7l . I I 2. Setor Leste Vila Nova. Goiânia - GO - CEP 74.643-0:10
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recolhimento dos recursos, incruidos rendimentos da aplicação no mercado financciro, acrescidos
de juros e correção moneúria. à conta da Concedente.

Parágrafo Sétimo: Em caso de não apresentação da prestação de contas final, no
prazo estipulado no Termo de coraboração, ou a prestação de contas não otrtiver aprovação. serão
adotadas providências por partê do ordenador de despesa da unidade concedente para a instaurâção
de tomada de contas especiar para apuração dos faros, identificação dos responsáveis e

quantificaçâo do dano, sendo que este procedimento será adotado nos casos de omissão no dever
de prestar contâs, de ocorrência de desfarque ou desvio de dinheiro, bens ou varorcs públicos e de
prática de qualquer ato ilegal, ilegÍtimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário.

Parágrafo oitavo: Em caso de riberação de mais de duas parceras financeiras, a
instituição aprcsentará a concedente â prestação de conÍas parcial, que consiste na documentaçào

especificada parâ a prestâçâo de contas final. com exceção do comprovante de recolhimento do

saldo de recursos. sendo que a prestação de contâs parcial deve ser apresentada para comprovar a

execução da parcela de recurso recebida, em caso de repasses em trts ou mais parcelas. Dessa fonna

a prestagão de contâs parcial relerente à prímeira parcela é condigão para a Iiberação da terceira; a

prestação referente à segunda, para liberação da quarta e assim sucessivamente.

C USIILA I) CIMA . DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Termo de Colaboração terá vigência de l2 (doze) rneses, a contar da data

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

13.019120114. a critério das partes. medianle previsão orçamentária para atender a novas despesas,

se houver, desde quejustiÍicadas e autorizadas pela autoridade superior competente e requerida pela

instituição em até 60 (sessenta) dias antes de seu vencimento.

CL UST]LA D CI]IIA PITIMEIRA - DA t) CIA E RESCIS o

Os participes poderão denunciar o presente Tenno de Colaboração. desde que

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

E facultado aos participes a rcscisâo do instnlmento, a qualquer tempo, por at

devidamente justiticado, e a alteração do 'Iermo de Colaboração por meio de termo aditivo

mediante proposta devidanrenle tirrnralizada e justificada. a ser apresentada à concedente cm

minimo ó0 (sessenta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado.

Secreroria dc Estado da Educação

Quinta Avcnida, Qd. 7l . 212. Selor Lcste Vila Nova, Goiânia - GO - CEP 74.641-030

t) (r

F
J

1).-/fr

U



Sô<.etârl- <t-
Est.do da
E.r.rcâçto

Os casos onrissos serão objeto de análise e estudo para solução ern cada
oportunidade e de comum acordo çntre os participes.

E parte hrtegrânte do presente tenno. o plano de Trabalho

CLAUSUI,A D CIMA QUARTA - DA PLIBLICAÇ 0

Para eficácia do presenle Termo de Colaboração, a SEDUC providenciará a

publícação de seu extrato no Diário oficial do Estado de coiás, de conformidade com os artigos

37, caput. da Constituição Federal e aÍtigo l8 da Lei Federal n' 13.019/2014.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interprelagão ou execução deste ajuste,

ou de qualquer forma oriunda ou assocíada â ele, no tocânte a direitos patrimoniais disponíveis, e

que nâo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de

conciliação ou mediâção), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbilragem, nos termos das

normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, tUpOtAÇÀO E ARBI'rRÂGEIV{ DA

ADMÍNISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA),

As parles elegem o l-'oro da Cornarca de Coiânia para quaisquer medidas .iud iciais

neccssárias, incluindo a execução da sentençu arbitrâ1. A eventuâl proposituÍa de nredidas judiciais

pelas paÍtes deverá ser imediâramente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÀO,

MEDIAÇÀO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÁO ESTADUAL (CCMA), E TTãO iMPIiCA C

nem deverá ser inteÍpretada como renúncia à arbitragem. nem afetará a existência, val

eficácia da rrresente clâusula ârbitral.

e

Aplicam-se âo presenteT'ermo de Colaboração toda a legislação e normas vigenles

sobre a matéria

A - DOS CASOS OMI§SOSCLAUSULA I) CIMA SEGUND

- DOS TÜRMOS INTEGRANTIST]LÂT]SULÂ D CIMÁ l'ERC]EIRA

CIMA SIXTA . DAS DISPOSIÇCI, ES FINA ISIJ§U L^ O

Quinta Avenida. Qd 7l . 2 I 2. Setor t,cste Vila Nova. GoiâÍia - CO - CEP 74.641-0.10
kSeçretaria de Esrado da Educação



Sscrêtàità da
Eiitàdo dã
Edu<àçao

E por estarem acordes firmam os paÍícipes, perante 02 (duas) testemunhas, o
presente âto em 03 (rês) vias de igüal teor e Í.orma para todos os efeitosjurídicos.

GABINETE DA SECRETARIA DE ÉSTADO DA EDUCAÇÀO. em Coiânia.
ao_p_/ p. tq&

PER EIR..\

VA LLf,OB§RDÀN HUMBERTON RODRIG
Procurador do E$adt:

Che fe da Procuradoriâ Setorial

TeslemLrnhas:
l"

j ){n
ORLAN sov DOA L

lE tivrr

PROF.O EDWARD MADUREIRA BRASII,
Reimr da Univcrsidade Federal de Goiás

Nomc:Nonte.:
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