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TERMO DE CoLABoRAÇÂO N"-i4 i2020, que

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

por meio da SECRETARIA DE E§TADO DA

EDUCAÇÃO, e, de outro, â FUNDAÇÃO DE

ApOIO À PESQUI§A-FUNApE, tendo como

interveniente a UNIVERSIDADE FEDERAL DE

COIÁS - UFG na forma abaixo:

O ESTADO DE GOIÁS, representado n€ste instrumento pelo procurador do

Estado. Chefe da Procursdoria Setorial, Dr. OBERDAN HUMBERTON RODRTGUES VALLE,

brasilciro, advogado, inscrito na OAB/GO n" 19.193, RG: 3.336.640 SSP/GO e CPF n" 758.540.581-

20, mediante competência lhe atribuida pela Lei complementar n" 58, de 04 de julho de 20ô6 e suas

alterações posteriores, por intermédio da SECRE'IÀRIÂ Df, ESTADO DA EDUCAÇÃO' com sede

em Coiânia, Capital do Estsdo de Coiás, sito à Quinra Àvenida, Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova,

CEP: 74.ó43i30 inscrita no CNPJ/MF sob o n" 0l .409.705/0001-20, represennda por sua tilular,

ÀPARECIDA DE FÁTIMA GÀYtOLt SOARES PEREIRA, brasileira, casada, insçrita no CPF sob

o n'329.607.19244 e portadora do RC 368.625, expedida pela SSP/RO, rcsidente c domiciliada nesta

Capiol, e a FUNAPE- FUNDAÇÃO DE ApOtO À rrSqUtSa, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sobo n". 00.799.20510001-89, sediada na Avenida Esperarça, no 1533, Baino Campus

Samambaia -UFC, Goiânia,/GO, CEP:74.690-612, representsdo por seu Dir€toÍ Executivo ORLANDO

AFONSO VALLE DO AMARAL, inscrito no CPF sob o n' 102.388.401-15, portador do RG n".

1805516, residente e domiciliado na Ala Couto Magalhães, n" 921, Apârtamento4O4, Cond-Ed Aná-

Elvira, - 3 Setor Bela Vista, Goiânia-GO, CEP: 74823410, com interveniência da UNIVERSIDADE

FEDERAL DE GOIÁS - UFC, pessoa jurid.íca de direito público na modalidade autarquia, inscrita no

CNPJ no 01.567.601i000143, Avenida Esperança, n' 1533, Campus Samambaia - Prédio da Reitoria.

CEP: 74.690-900, Goiánia - GO, representado por seu Reitor PROF.o EDWARD MADUREIRA

BRASIL, inscrito no CPF sob o no 288 .468.771-87 . portadoÍ do RC n" 1035570 2o Via, nos termos da

nos termos da Lei Federal 13.019/2014, e da Lei Estadual 20.53912019, resolvem, de mútuo acordo,

celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÀO, medisnte as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSTILA I'RIMEIRA. DO OBJETO

O presentc Termo dc Colaboração tem por objelo o

ídrrzcntn< nril rerisl À inslitrricão ar:ima nrralificnda. narn imnlantacãô íle rlm

de R$ 200.000,00
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convivênci8 dos alunos, professores e técnicos adnlinistretivos e â aquisiçào de equip0mentos voltados

à execução do projeto de extensão denominado: "Integraçâo entre Escolas de Medicina na promoção do

Ensino, Pesquisa e Extensão do Estado de Coiás",

CLÂUSULA SECUNDA. DAS METAS

As metâs especificadâs com os respectivos valores, constantes do Plano de Trabalho,

poderão sofrer adequações no decorrer da execução do Termo de Colaboraçâo, desde que não se altere

o objeto preconizado na Cláusula Prinreira deste instrumento e que sejam preüâmente aprovadas pela

Concedente - Secretaria de Estado da Educaçâo.

C usur,A TERCETRA - DAS OBRTGAÇÔES

I - Constitucm ohrigoçócs ds lnstituiçio:

l) Cumprir fielmente o objeto pactuado;

2) Pr€staÍ contâs no tempo determinado pela Concedente;

3) Facílitar os meios pâra que a Coneedente e/ou credenciados por ela, cxerçam, a

qualqucr tempo, a fiscalizaçâo quanto sos âspeclos tecnicos, Íinanceims e administrativos do presente

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

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

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

contado da aprovãção da prestação de contas do Gestor do órgão;

5) Apor nas fâturas, notâs fiscais e quâisqueÍ outros documentos de despesa,

obrigatoriamente emitidos em nome da instituição, o carimbo idenlificador com o tltulo. nümero e ano

do Termo de Colaboração;

6) Arcar com todÕs os encergcls que porvenhra venham a incidir quando da execuçào

deste Termo de Colaboraçâo, tais como: obrigações civis, fiscais, trabalhistas ou quaisqueÍ ouúos;

7) Abrir conta crpecífica para o repasse do recurso objúo deste Termo de ColBboÍaçâo.

não sendo permitida â utilização de conta bancária aherta e/ou utilizada antcriormcnte, inclusive p

outros ajustes de mesma natureza. ôs recursos deverào ser mantidos ncsta conta cspecífica c soment

poderâo ser utilizados paÍa o pagamento de dcspesas constartes do Plano de Trabalho, setrdo necessário

a comprovaçào dc soldo inicial da conta zeradai

8) Aplicar os rccursos reccbidos do Termo de Colaboração, enquanto não utilizâdos, em

cadernctas de poupança de instituição financeira oficial, se a prcvisão dc seu usO for igUal ou superi

um mês, ou em fundo de aplicação financeira de cuío prâzo ou operação de mercado aberto I
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conccdentes e dos de conüole interno e exÍerno estadual aos processos, doc tos, intbrmaçõcs,

/

instalações e sistemss referentes êo prcscnte instrumento.

mês. As receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de

Colaboração e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade;

9) Comprovar o curoprimento da contrapaíida pâctuadâ que deverá ser dcpositâda nü

conta bancária especÍfica do Termo de Colaboraçâo, de acordo çom os prazos estabelecidos no

cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho;

l0) Realizar os pagámentos das despesas do Termo de Colaboração mediante cheque

nominativo, ordem bancária, transêrência elshônica ou outra modalidade de saque âu&orizado pelo

Banco Cenral do Brasil, na qual a destinaçào e o credor final fiquem identificados no documento;

ll) Manter e movimentar os recursos na conla bancária específica do Termo de

Colaboração, com comprovação de saldo inicial zeradol

12) Apresentor, na prcslação de sontas, a documentaçào necessária em ordsm

cronológica, de acordo com as metâs previslas;

l3) lnformar, indcpendente de solicitaçlo, o andamento do Termo de Colaboração;

14) lndicar uÍn Oestor, cuja responsabilidade será o de prestar informações sobre o

andamento do Termo dc Colaboração e encaminhar as demandas à conccdente;

t5) Indicar um responsável técnico habilitado, quando a nstuÍeza do Tcrmo de

Claboração assim o exigir.

l6) Restituir à Coneedente, obrigatoriamente, o saldo dc rccursos nâo utilizados duranÉ

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

Tesouro Estadual, por meio de Documento de Arrecadação de Receita Estadual - DARE a ser emitido

no sltio wwvr.economia.go.goy., br;, observando-se a proporcionalidade dos reçuÍgos transferidos pelo

Estado com os rêcursos da contrapartida trânsferidos pelâ instiruição, no prâzo improrrogável de 30

(trinta) dias da conclusão do objeto do Termo de Colaboração, sú pcna da imediata iastawaçào dc

tomada de contas espccial do responsável, devendo o comprovante de devolugão ser encamiúado para

o e-nrail contabilidade@seduc.go.gov.br, mencionando-se o no do Termo de Colaboração e que se tmta

de devoluçôo de saldo remsnesconte, sendo que este procedimento deveÍá ser efetuado quândo dâ

conclusão do Tcrmo de Colaboraçâo, quaado nào for executado o objeto ou quando não for apresentada

devidamente a prestação de contas.

17) Identificar, scmpre que possível, o objeto do Termo de Colaboração como resultanfç41

da aplicação de recursos do govemo esladual; \ll[

18) Executar o objcto dentÍo da vigência dcsl€ Tetmo de Colaboração, 
"onfo-$I

proposto no Plano de Trabalho apresentado, que seú pâíe integÍante do presente ajusde

indepcndentementc de ranscrição;

19) Permitir o livrc acesso dos servidores dos órgãos ou das enüdades públicas
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2l) Disponibilizar ao cidadâo, na sua página na internet ou, nâ falta desta, em sua sede,

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

lI - Conrtituem obrigações da CONCEDENTE - SEDUC:

l) AcompanhâÍ e avaliar de forma global e técnica os projetos a serem desenvolvidos e

executados em decorrência deste Termo de Colaboraçâo;

2) Designar. um representânte como gestoÍ que acompaúará e fisealizará a execuçío

deste Termo de Colaboração e dos recursos repassados;

3) Âpreciar as prcstações de contas parciais ou totais apreseniadâs pela instituiçào,

podendo deixar de aprováJas sempre que verificer a ocorrência dc algum dos seguintes evenros:

3.1) tnexecução total ou pâícial do objeto pactuadol

3.2) Desüo de finalidade na aplicação dos recursos transferidosi

3.3) Nâo utilização, total ou parcial, no objeto do ajuste, dos saldos linanceiros,

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

recolhidos na forma prevista neste instnlmentol

3.4) Ausência de docum€ntos exigidos na prestação de contâs que comprometa o

julgamento da boa e regulâr âplicBçâo dos recursos.

4) Efenrar o repasse dos recursos tinanceiros à instituiçâo;

5) Pronogar "DE OFÍCIO" a vitsência do Termo de Colaboraçâo, quando houver atrâso

nâ liberação dos recuÍsos, limitada a pro[ogação ao exato peÍíodo do atraso veriÍicado;

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

cumprimenlo do altigo 38, parágrafo único da Lei Federal no 13.019/2014.

CLAUSULA QUARTA - DO CESTOR

O GESTOR do presente ajuste será desigÍlado poÍ meio de Portaria â ser elaborada pelo

CONCEDENTE.

Prrágrefo Único: Constiruern obrigâções do GESTOR:

l) Soticitar da CONVENENTE, quando julgor necessário, esclaÍccimcntos,

informaÇões, relatórios e laudos técnicos complementares, além daquelcs ordinariamentc prestados no

cumprimenlo das obrigações deÍinidas na Cláusula III deste in§trumentol

2) Adotsr providências nccessárias ao Íiel cumprimenlo do ejustei

3) Encaminhar em tempo hábil, a seus superiores, âs decisõcs e providênci-as

\N/
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4) Acompanhar e fxealizar os recursos repassados no quc tange ao gereociamento

financeiro e fiscalização de sua execução, examinar as prcstações de contss psrciais o final, exame da

documentação apresentada e, poÍ meio de relatório, atestâr se é ou nÃo satisfatória a realização do objeto

do Termo de Colaboração podendo, se for necessário, amparar-sc no disposto no Art, 51, itens III e IV.

USULA QUINTA - DAS VED,\ ES

É vedado á instimição;

l) Utilizar os recursbs previstos em finalidades divcrsa.s das estúêlêcidâs no Termo de

Colaboraçâo, ainda que em caráter de erncrgência;

2) Pagar despesas a útulo de taxas de administraçâo ou similares;

3) Pagar despesas realizadas cm data anteíior ou posterior à vigência do Tcrmo do

Colaboraçâo, salvo os pagamentos cujo fato gerador da despesa lcnha ocorrido durante a ügência do

insmrmento pactuado;

4) Pagar despesas aom taxâs bancárias (tarifas dc moümentação em contÂ correntê,

cobrança dc cxsatos, emissão de cheques, entre outros), mullas, juros ou corrogão monetária. inclusive

referentes a pagamentos de obrigações e encargos civis, trabalhistâs, fiscsis, tributários, pÍôvidenciários

ou quaisquer outroo, sendo que os tincargos que porventuÍâ verham a incidir indcvid8monte quando dE

exccução do objeto dçvcÍüo ser creditados pela instituiçâo à conta;

5) Trespassar ou cqder a execuçâo do objeto do Termo dc Colaboração, excoto paÍa 0s

côntratações necessárias à exscugÀô do plano de trôbalho e obscrvados os principios da rdministração

pública;

6) Sacar recursos da conte especiÍica do Termo de Colaboração PaÍa p8gÍrmento em

espécie (diúeiro) de dcspesâs;

7) Reslizar pagameotos artccipados a fomecedores de bsns e serviços;

8) Allerar o objeto do Termo de Colaboração de forma a dcrcaractcriá-lo;

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

orienUção social, dB gual não oonslem nomcs, sÍmbolos ou imsgcn§ quc cârâaterizem plomogão pçsf,§al

e desde que preüsra no plano de trEbatho. 
N/

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS

Para efcito do disposto na cláusula primeira, o vslor total dest\onvênio

em R§ 200.000,ü) (duzcntos mil rcais), que serâo repassados pela Conccdente à in{tuição

VÊ

perfar-sc-á
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PerÁgrafo Prlmeiro; Os recursos que cobrirão este convênio correrão à c6nta da

Dotação Orçsmentária indicada nos aulos, no valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), confonne

Plano de Trabalho e demais documentos constantes dos autos,

Peúgrrfo §egundo - O valor do repasse a ser transferido pela concedente não poderá

ser aumentado, salvo se ocorrer situaçÀo capoz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação

prévia pela Administração de projcto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas

anteriores e com a devida prestaçâo de contas, além da obsewância da proporcionalidade da

contrapartida, sendo semprc formalizado por aditivo.

CI, USUI,A S TIIIIA _ E\/ENTUAL OCORR NCIA DE FATO RELT:VANTE

A concedcnte poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução clo objeto,

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

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

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCÀRGOS

A instituiçâo e responsável pelos encargos tmbâlhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantcs da execuçâo do Termo de Colabora$o.

CL USULA NON^. DA PREST^ÇA O DS (]ONTAS

É dever da instiruição comprovar que aplicou corretamente o recurso no objeto do

Termo de Colaboraçâo e demonstraÍ que o realizou com os recursos repassados e em obediênciâ às

oormas legais aplicáveis à matéria, sob para de rejeição da despesa realizada.

Parógrafo Primeiro: À pÍestsçâo de contas dos recursos recebidos dâr-se-á atravós da

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

formulúrios, devidamente preenchidos e assinodos, dentro do pmzo regulamentado no Tcrmo de

Colaboraçâo.

:§§(r3tarl. dl-
E.t.do d.gdrr<ô(8<,

Parágraío Segundo: A prestaçào de contas dos recursos recebidos deve se

em ordem cronológica de acordo conr as metas estabelecidas e acompanhada dos seguintes

e anexos:

I ) OÍicio de encaminhamentoi / ,/(t

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

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

5) Relatório de execução Íisico-financeira;

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

recebidos cm tÍansferencis, B contÍEpartida, os rsndimentos auferidos na aplicação dos recursos no

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

7) Relação dc pagamentos efetuados com os Íecursos da concedente e da instituiçào,

bem como dos provenicnlee dc aplicaçào Íinanceira;

8) Relação de bens permanentes adquiridos com os Íosursos da consedente e da

instituição, bem como dos provêniôntes da âplicação financeira;

9) Relação de bcns de consumo adquiridos com os recrusos dâ concedente e da

instituíção, bem como dos provenientes da aplicagão financeira;

l0) Relação dc serviços de terceiroç com os rcsursos da concedente e da instituiçÀo,

bem como dos provenientes da aplicação financeira;

ll) Extrâlo da conta bancária específica, do p€rlodo do recebimento do recurso,

demonstrando s conts zeÍada, s, se for o caso. a conciliação bancária;

12) Exratos da conta de aplicação financeira" eüdenciando todos os rendimentos

auferidos no pedodo e demonstrando a conta zeradâ;

l3) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, tcrmos de medição, planilha

orçamantríria e projetos executivos, quando o objeto visar à realização de obra ou serviço de engenhariai

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

t5) Cópia dos ajustes firmados, com os respectivos aditivos e publicaçõcs, quando for

o ca50;

I6) Rclação de localizagão dos bens adquiridos;

l7) Notas Íiscaisi faturas;

l8) Rctatório fotográfico dos bens adquiridos e obras rcalizadss;

19) Relsção dü treinados ou capacitados, quando for o casoi

20) Termo de compromisso por meio do qual a instiEição Íica obrigada â msnteÍ

documentos relaciooodos ao Termo de Colaboração pelo prazo de l0 (dez) âno§, co ado dâ dâta

que foi aprovada a prcstação de contas.

Parlgraío Tercelro: A prcstação de conts§ deverá ser entregue impressa e, para Íins

de registro intemo da SecÍetaris dc Estado de Educação, cm arquivo PDF pesqüsávet.

visar à realização de

documentos:

Parlgrefo Quaío: Quando o objeto do Termo de Colauo\oào

obras ou serviços de engcnharia, o Convenente deve apresentar ainda os segg\tcs

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

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

Perágrrfo Quinto: Constatadas quaisquer irregularidades no Tcrmo de Colaboração,

seni feita diligência pela Concedente e será fixado o prazo máximo de 30 (kintÂ) dias à instituição, a

partir da data do recebimento da notiÍicaçâo. para aprcsentaçâo dejustificativas e alegaçôes de deÍ'esa

ou devolução dos recursos liberados, atuelizados.

Parágrafo Sexto: Quando a prestaçâo de conlas não for encaminhada no prazo

convencionado, a Concedente fixaú o prazo máximo dc 30 (trinta) dias à instituiçâo. a partir da data do

recebimcnto da notificação, para que seja apresentada a prestação de contas, ou recolhimento dos

recursos, incluidos rendimefltos da aplica$o no mercado Íinanceiro, acrescidos de juros e correçâo

monetária, à conta da Concedente.

Parigrafo Sétlmo: Em caso de não apresentaçâo da prestaçâo de contas final, no prazo

estipulâdo no Termo de Colaboração, ou I prcstaçào de contas não obtiver aprovação, serão adotadas

providências poÍ parte do ordenador de despesa da unidade Concedente parâ a instauraçâo de tomada

de contas especial para apuraçâo dos Í'atos, identificaçâo dos responsáveis e quantiÍicação do dano,

sendo que este procedimento será adotado nos câsos de omissão no dever de prestar contas, de

ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro" bens ou valores públicos e de prática de qualquer ato

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

Parógmfo Oitavo: Em caso de liberaçào de mais de duas parcelas financciras. a

instiruição apresentará â Concedeíte a prestação de contas parcial, que consise na documentaçâo

especificada para a prestação d€ contâs final, com exceção do comprovante de recolhimento do saldo

de recursos, sendo que a prestaçào de contas parciâl deve ser spresenhda psra comprovâr Ír sxecução

da parcela de recurso rccebida, em caso de repâsses em três ou mais parcelas. Dessa forma a prestaçâo

de contas pârcial referente à primeira parcela é condição para a liberação da terceira; a prestação,, 
,

referente à segund4 para liberação da quarta e assim sucessivamcnte.

houvcr, desdc quc juslificadas c autorizadas pela autoricladc superior compctcnte c rcq

^

IMA - DO PRAZO DE VIG NCIACL USULA I)

uerida cla

I

u,

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

publicação no Diário 0Írcial rlo Estado, podcndo ser prolrogsdo nos terÍnos da Lci fedc\n".
13.019/2014, a critério das partes, mediantc previsão orçamentária paÍa atender â novas desPclqlse
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CL USULA D CIMA PRIMEIRA - DA D CI^ E RESCIS o

Os pâÍícipos podêrão denunciar o presenlê Termo de Colai:omçâo, desde que

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

É facultado aos pÀÍtícipes a rescisâo do instrumento, a qualquer tempo, por ato

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

proposts devidtmente formaliàda e justificada, a ser apresentada à conçedcnte em, no mlnimo 60

(scssenta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado.

C USULA T) CIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão objeto de análise e cstudo para solução em cada oportunidade e

de comum acordo entre os participes.

USULA D CII\{ATERCEIRÀ. DO§ Tf,RMOS INTEGIIÂNTES

É parte integrante do presente lermo, o Plano de Trabalho.

ULA D CIMÂ QUARTA. DA PUBLICA o

Para eÍicácia do presente Termo de Colaboração, a SEDUC proüdenciará a publicação

de seu exEsto no Diário OÍicial do Estado de Goiás, de conformidade com os artigos 31, caput, da

Constituição Federal e artigo 38 da Lei Federsl no 13.019/2014.

USULA D CIMA QUINTA. DO FORO

Qualquer disputa ou conúovérsia rÊlativa à intôrprstaçào ou execução deste ajuste, ou. l\

de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante I direitos patrimoniais disponíveis, 
" 

qu. naolli[\

seja dirim.ida amigavclmente entre as psrtes (precedida da realização dc tentatilla dc conciliaÇão ou \!V-
mediação), deverâ ser resolüda dc forma definitiva por arbiragern, nos termos das normas de regência

da CÀMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÀO E ARBITRAGEM DA ÀDM1NISTRAÇÂO

ESTADUAL (CCMA).

As paíes elcgem o Foro da Comarco de Coiânia para medidas judiciais

e medidas iudiciais pelasnecessárias, incluindo a exetução da scntcnÇa arbitrâI. A evcntual proposi

il
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ARBITRACEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA). e não impticâ e nem deverá ser

interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência" validade e eficácia da presente

clóusula arbitral.

Aplicam-se ao pÍesente Termo de Colahoração toda a legislação e normos vigentes

sobre a matéria.

E por estarem acordes firmam os paíicipes, perante 02 (duas) testemunhas, o presente

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

CABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Goiânia,

ao-ll-/ .DlÁ2

APAR§CIDA DI 
XflT [l,:#fM: IiS PT]REI RA

ES VALLEOBERDÀN HUMBERTON RODRI
Procurador do Estado

o

Chefe da Procuradoria Setorial

rr*SO VA E DO AMARAL
Diretor Executi

PROT-.O EDWARD MÀDUREIRA BRASIL
Rcitor da Univcrsidade Fcderal de Goiás

Testêmuúas:
2'

I ,{-

Ç

It
IJ


