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rERMO DE COLABORAÇÂO N" -3 i I TZOZO, que

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

por meio da SECRETARIA DE ESTADO D^
EDUCAÇÃO, e, de ourro, a FLJNDAÇÃO DE

APOIO À PESQUISA-rUNApE, tendo como

interveniente a UNIVERDADE FEDERAL DE

COIÁS - UFG na forma abaixo:

O f,,STADO DE GOIÁS, representado neste instrumento pelo Procurador do

Estado, Chefe da Procuradoria Setorial, Dr. OBERDAN HUMBERTON RODRIGUES VALLE,

brasileiro, advogado, inscito na OABiGO n" 19.193, RG: 3.336.640 SSP/GO e CPF n'758.540.581-

20. mediante delegação de competência lhe atribuída pela Lei Complementar n' 58, de 04 de julho de

200ó e suas alteraçôes posteriores, por interméclio da §ECRETARIA DE ESTADO DA ODUCAÇÂO,

com sede em Coiânia, Capital do Estado de Coiás, sito à Quinta Avenida, Qd. 71, 2 12, Setor Leste Vila

Nova, CEP: 74.643.030 inscrita noCNPJIMF sob o n" 01.409.705/0001-20, ropresentadâ por sua titular,

APARECIDA DE FÁTIMA GAVIoLI soAREs PEREIRA, brasileira, cassda, inscrita no CPF sob

o n' 329.607 .19244 e portadora do RG 368.625, expedida pela SSP/RO, residente e domiciliada nesta

Capital, e a FUNAPE- FUNDAÇÃO DE APOIo À feSgUtSl, pessoa jwidica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o n". 00.799.205/000 i-89, sediada na Avenida Esperança, n " 1533, Baino Campus

Samambaia-UFG, Goiania/GO, CEP: 74.690-612, representarlo por seu Diretor Executivo ORLANDO

AFONSO VALLE DO AMARÁL, inscrito no CPF sob o n' 102.388.401-15, ponâdor do RG n'.

1805516, residente e domicíliado na Ala Couto Magalhães, n'921. Apartamento-4o4, Cond-Ed Ana

Elvira, - 3 Setor Belâ Vista, Coiânia-GO, CEP: 74823410, com interveniência da UNIVERSIDADE

FEDERAL DE GOú§ - UFC, pessoa jurÍdica de direito público na modalidade autârquia, ínscrita no

CNPJ no 0l ,567.601/0001{3, Avenida Esperança, n' I 533, Campus Samambaia - Prédio da Reitoria,

CEP: 74.690-900, Goiânia-G0, represeniado por seu Reitor PROF.' EDWARD MADUR-EIRA

BRASIL, inscrito no CPF sob o no 288.468.77 I -87 , portador do RG n' 1035570 2' Via, nos termos da

Lei Êcdcral 13,019/2014, c da Lei Estâduâl 20.539/201 9, resolvem, de mútuo acordo, celebrar o prcsente

TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as cláusulas e condiçôcs seguintcs:

O presente Tcrmo de Colaboraçào tem por objeto a destinação de RS 50.000,00

T-ISULA PRIMEIRA. DO OBJE'TOC

ícinnuenla milrcais) À instihri.iíl ârimn rirrllificada nnra investimento na Frirrca ado de Goiás

/
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visando a aquisição de equipamantos voltados à execuçào do projeto de perquiso rienominarlo IPElab

Volante, um programa de estimulo â criatividade, inovrgâo e empreendedorismo em mru:icípios rlo

§stado de Ooiás.

CL U§UI.Â SIiCUNDÂ - DAS MET^S

As metas especifi{radâs com os Íespsctivos valores, constânles do Plano de Trabalho,

poderãr: sofrer adequações no decorrer da execução do Termo de Colaboraçào, desde que nâo s* altere

o objeto preeonizado na Cláusula }rimeira deste inslÍumento e que sejam previamente aprovadas pela

Concedente - Secretaria dc Êstado da lllucação.

CI, ll§Lll.Â t'§RCIrrirÂ - D^s ()t]RIC^Ç us

I - Constltuem obrigâçÕes dr I nstituiçãô:

I ) Cumprir §elmente o objeto prctuado;

2) Prestâr coítes no tempo determinado pela Concedente;

3) Faciliur os meios pârâ que a Concedente elou credenciados por elâ, exerçâü, a

qualquer tempo, a fiscalizaçâo quanto âos Írspectos técnicos, Íinanceiros e administrativos ds prosente

Tclmo dq Colsborêção, sem prejuizo dâ,1ção fiscnlizadora dos rleÍnitis órgãos de controle;

4) Manter os documentos comprobâtórios das despesas realizadas. objetô deste'I'ermo,

arquivados em boa ordem, no própÍio local em que foram contâbilizados, pelo prazo d0 dez ânôs,

contodo da aprovaçâo da prestação de conlâs do Ce§lor do órgãol

5) Ápor nas faturas, not*s Íiseais e quaisquer outros documêntos de despese,

obÍigatoriâmente emitidos em nome tla instituição, o carimbo idcntificador com o tltulo, núrr'lerô e ânô

do Termo de Colaborrção;

6) Àrcar com todos os enc*rgos que porventruâ venham a rncidir quando da execução

deste Termo dr Colaboração, tais como: obrigaÇões eivis, Íiscâis, trsbalhistas ou quaisquer oulros;

7) Âbrir conta especifica para o repesse do recurso objeto deste Termo de Col*boraçâo,

não sendo psrmitids a utilizaçâo de conta bancária aberta c/ou utilízada anteriormente, inclusir.e para

outros ajustes de mesma n8tuÍezô. (Js rcçursos deverão s{)I mântidos nesta conta cspecilica e somcnte

poderão ser utilizados para o pagamenao de despssas sonstontes do Plano do Trabalho, sendo necessá1§ 
i

a eomprovaçâo de saldo inicial da conla zerada; \\\\ I
8) Âplicar os recursos rcccbidos do Termo dc Colabôrsçâo, enquanto não utilizados, e,N-/

um mês, ou em fundo de aplicaçâo li

3.<í.t*r1. dc I

E.t'.tÕ d- I

Éi'tlêrca<r 
I

cademetas dc poupança de institr:ição Ílnnnccir;r oficial, sc a prcvisâo dc seu uso t'or igual

ern ritulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificaÍ-se em pmzos menores que

(/K
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mês. As receitas financeiras aufsridas serão obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de

Colaboração e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidadel

9) Comprovar o cumpímento da contrapartida psctuada que deverá ser depositadâ na

conta bancáris especifica do Termo de colaboração, de acordo com os pÍtvos cshbelecidos no

cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho;

l0) Realizar os pagamentos das despesas do Termo de Colaboraçâo medianle cheque

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

Bênco Central do Brasil, na qual a destinaçõo e o credor Íinal frquem idontificados no documento;

ll) Manler e movimentar os recursos nB conta bancária específica do Termo de

Colaboraçào, com comprovação dé saldo inicial zerado;

12) Apresorrar, na prestação de contas, a documentação necessária em ordgm

cronológica, de acordo com as metas previstas:

13) Informar, indepcndcnte de solicitação, o andamenro do Tcrmo de Colaboraçào;

14) Indicar um Gestor, cuja responsabilidade scni o de presiar inforrnaçôes sobre o

andamento do Tcrmo dc Colaboração e encaminhar â§ demandas ao concedcnte;

15) lndicar um responsável técnico habilitado, quaado a nâtuÍczâ do TeÍmo de

Claboração assim o exigir.

l6) Restiruü à Concedente, obrigatoriamÊnte, o saldo de recursos não utilizados durante

a ügência do Termo do ColsboraÉo, bem como seus rendimentos, dcvordo o saldo ser recolhido. ao

Tesouro Letadual, por meio de Documento de Arrecadação de Recoita Estadual - DARE a ser omitido

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

Estado com os rccursos da contrapartida transferidos pela instituição, no prazo improrrogável de 30

(rinta) dias da conclusão do objelo do Termo de Colaboração, eob pena da imediata instauragão de

tomada de contas espocial do responsável, devendo o comprovante de devolugão scr encamiúado para

o e-mail contabilidadc@scduc,go.gov.br, mencionando-se o no do Tcrmo de Colaboração e qu€ se trÀta

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

conclusão do Termo de Colaboração, quando nào for execuudo o objeto ou qusndo não foÍ apresenlada

devidamente a prêstação de contâs.

17) Identificar, sempre que possível, o objeto do Tormo de Colaboração como resultante

da aplicaçito de recwsoe do govemo estaduâli

lE) ExecutaÍ o objeto dentro da vigência deste Termo de Colaboração, conformc

proposto uo Plano de Trabalho apÍes€ntado, quc será pânc intcgrEntc do prescnte aju

irldcpcndentemcntc de tran§criÇãoi

19) Pcrmitir o livre acesso dos servidorcs dos órgôos ou das entidadcs püblicas

concedentes c dos de controle interno e externo estadual aos processos, documen , informações,

//

ínstalações e sistemas referenles ao pÍesente instrumento.

I
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2 l) Disponibilizar ao cidadito, na sua página ns intenret ou, na falta desta, em sua sede,

consulta ao extrato dcste termo de colaboraçâo, contendo, peio menos, o objeto, a finalidade e o

detalhamento da aplicação dos recursos.

Il - Constltuem obrigâçõrs da CONCEDENTE - SEDUC:

l) Acompanhar e avaliar de forma global e tecnica os projetos a serem desenvolvidos e

exccutados em decoÍrência destc Têrmo de Colaboração;

2) Designar, um representânte oomo gestor que acompanhará e Íiscâlizará a execução

deste Termo de Colaboração e dos recursos repassados;

3) Apreciar as presuções de contas parciais ou totais apÍesentadas pela instiruição,

podendo deixar de Eprová-las sempre que verificar a oconência de algum dos seguintes eventos:

3.1) lnexecuçôo total ou parciâl do objeto pactuado;

3.2) Desüo de finalidade na aplicaçâo dos r€cumos rransferidosi

3.3) Nâo utilizsçeo, totâl ou paÍciBl, no objeto do ajuste, dos saldos financeiros,

inclusive os provenientes das receitas obtidâs nss aplicações financeiras realizadas, quando nâo

rccolhidos na forma preüsta nestc instrumento;

3.4) Ausência de documentos exigidos na prestaçâo de eontd que compÍometâ o

julgamento da boa e regular aplicaçào dos rscursos.

4) Efetuar o repasse dos recursos financeiros à instituiçâo;

5) Pronogar "DE ôFiCIO" a vigência do Termo de Colaboração, quando houver atraso

na liberação dos recuÍsos, limitadâ a prorogâçâo ao exato perÍodo do Btraso verificado;

6) Publicar o resumo do instrumento e seus aditivos na imprenss oficiâl do Estado, em

cumprimeato do artigo 38, paúgrafo único da Lei Federal no 13.019/2014.

CLAUSULA QUARTA - DO GESTOR

O GESTOR do presenle ajuste seú designado por meio de Portaria a ser elaborado pelo

CONCEDENTE.

Parúgrafo Único: Constituern obrigações rto GESTOR:

l) Solicitar da CONYENENTE, quando julgar nccessário, csclarecimcntos'

informações, relatórios e laudos técnicos complementarcs, além daqueles ordinariamcntc prcstados no

cumprimeúo dos obrigações detinidas na Cláusula lll deste instrumentoi

2) Adotar providências necessórias ao ficl cumprimcnto do ajustci

3) Encaminhar cm iempo hábil, a seus superiores, as decisõcs e providônc llc
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4) Acompanhir etfiscalizar os recursos repassados no que t&rtge ao gerenciamento

financeiro e fiscalização de sua execução, examinar as pres(ações de contas parciais e final, exame da

documentaçâo apresenüeda e, por meio de relatório, atestâr sE é ou não satisfatória a realização do objero

do Termo de colaboração podendq, se fo: necessário, amparar-se no disposto no Ârt, sl, itens III e IV.

C USULÂ QUII\TTA - DÂ§ VEDAÇ Ís

É vedado á instituição:

l) Utilizar ot recuxcs previstos em linalidades diversas das estabelecidas no Termo de

Colaboração, ainds $le ôm caráter de emergência;

2) Pagor despqsas â titulo de laxas de administragão ou similares;

3) Pagar desp*sas realizadas em data entsrior ou posterior à vigência do Termo de

Colaboração, salvo os pagamentos cujo âto gerador da despesa tenha ocorrido dxante a vigência do

instrument§ pâcluado;

4) Psgúr despesas, eom taxas bansríÍies (lârifâs de movimentação em conta ssrrentÊ,

cobrança de extratos, emissão de cheques, entre outros), multas, juros ou correçâo monetrina, inolusive

referante* a pagamentos dê obrigâções s ensargos eivis, trabalhistas, Iiseais, tributários, preüdenciários

ou quâisqucr outros, sendo que os §llcsrgos que porventurâ vsnham â incidir indevidsmente quando da

execuç6o do ob.iêlo deverdo sei credirados pcla instituiçlo à conh;

5) Trespaesar ou eêder a execução do objelo tlo Termo de Colaboraç§o, §(csto pors â§

contratsçõ€s necessárias à ex*cuçôo elo plano de habalho s obseryados os principios da *dmüistrâçâo

pública;

6) Sacar reeur'sos da sonta especifica do Termo de Colaboraçio paÍa pâgâmento em

espécic (diúeiro) de despesas;

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

8) Alterar o objeto do ?ermo de Colaboração de forma a descarocteriá-lo;

9) Redizar despesas com publicidade, salvo a de caráter eductlivo, informativo ou

oricntoçEo social, da qual nào constem §omes, slmbolos ou ilnagons que carâcterizom promoçâo pessoâl

e desde que previstÀ nô plâno de trab&lho.

Parr efeito do disposto na cláusula primeira, o valor total destc C nvônio perfar-sc-á

CLÁU§UL,T SEXTA . DO§ R§CURSOS

em R§ 50,000,00 (cinquenta mil rcais), quc scrão rcpassadôs pcla Concadente à in§l içío.

fr
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Parágrefo Prlmelro: Os recursos que cobrirão este convênio correrão à conta dâ

Dotação Orçamentária indicada nos aulos, no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil rcais), conforme

Plano de Trabalho e demais documentos constantes dos autos.

Prrágrafo Segundo - O valor do repasse a ser transferido pela conccdente não poderá

ser aumentado, salvo se ocorrer situaçâo capâz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação

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

anteriores e com â deüda prestação de contas, além da obsewância da proporcionalidade da

contrspartida! sendo sompre formalizado por âditivo,

A concedente poderá assumiÍ ou transferir a responsâbilidade pela execução do objeto,

quando couber, no c6so de paralisaçào ou da ocorrência de fato relevante. de modo a evitar sua

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

CI- USUI,A OI'tAVA - DOS ENCARCOS

A instituição e responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscals e

comerciais resultantss da execuçào do Termo de Colaboração.

CI, USULA NONA - D^ PR,ESTAÇ O DE COtr-TÂS

É dever da instiruição comprovar quc aplicou coÍÍetamente o resurso no objeto do

Termo de Colaboração e demonstraÍ que o realizou com os rccuÍsos rtpassados e em obediência às

nonnas legais splicáveis à matéria, sôb penâ de reieição da despesa realizada.

Parágrafo Primeiro: A prestaçâo de contas dos Íecursos recebidos dar-sc-á através dâ

cntregs à Concedente dos

formulários, devidamentc

Colaboração.

documcntos fiscais originais comprobatórios das despesas ou equivalentcs e

preenchidos e assinados. dcnúo do prazo regu lanrentado no Termo ,

Parágrafo Segundo: A prestaçÀo de contas dos rccursos recebidos deve scr organizâdâ

cm ordem crooolôgica de acordo com as nletas cstabelecidas e acompanhadâ dos seguintes dosu

e a.nexosl

I ) Oficio de encaminhamento: 4

s

\>
{
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3) Côpia do plano de trabalho aprovado polo ordenador de dospesal

4) Cópi& do termoifirmado, com indicação da data de sua publiceção:

5) Relatório de execução flsico-financcira;

6) Demonstrativo:da execuçeo da receita e da despesa, evidenciando os recursos

recebidos em transferência, a contrapanide, os rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no

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

7) Relação de pagEmentos efetuados com os recursos da conccdcntc a da inslituiçào,

bem como dos provenientos da aplicação financeira;

8) Relação de bens permanentes adquiridos com os recursos da concedente e da

instituição, bem como dos proveniêntes da aplicaçâo financeira;

9) Relaçâo do bens de consumo adquiridos com os rccursos da concedente e da

instiruiçã0, bem como do6 provenientes da Bplicaçeo financeira;

I0) Relação de serviços de terceiros com os recrusos da conccdente e da insdruiçâo,

bcm como dos provenientcr da aplicôção financeirs;

ll) Extrato dâ côintâ bancária específica, do período do reccbimento do recurso,

demo$trando I conta zerada, e, se for o caso, a conciliação bancária;

12) Exu'atos da conta dc aplicação financeira, eüdenciando todos os rendimentos

auferidos no perÍodo c dcmonstrando a conta zerada;

13) Côpia do terrôo de aceitação definitive da obr4 termos de medição, planilha

orçamentária c projetos executivos, quando o objeto visar à rcalização de obra ou serviço de engenharia;

l4) Comprovante dç rccolhimento do saldo de recursos ao Tesouro Estadual;

l5) Cópia dôs âju§es firmados, com os respectivos âditivos e publicações, quando for

o ca§oi

16) Relação de locolizaçâo dos bens adquiridos;

I 7) Notas fi scaiífaturas;

l8) Relatório fotogtáfico dos bens adquiridos e obras realizâdas;

l9) Relação de treinados ou capacitados, qua[do for o caso;

20) Tcrmo de iorrfromisso por meio do qual a instituiçâo Íica obrrigada a mânter os

documentos relacionados ao Termo de Colaboraçâo pelo prazo de l0 (dez) anos, contado da data em

que roi aprovada a;:;:-:A 

presrâção de conras devcrá ser entresue impÍêssa 
", ,"* r"N/

de registro interno da Sectctaria de Estado de Educação, em arquivo PDF pcsquiúvel.

Perágrafo Quarto: Quando o objeto do Termo de Colaboraçâo à realização de

obras ou serviços de engenharia. o Convenente dcve âpresents! ainda os seguintcs d
I

to§

w

I
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2) Termo de entrega/aceitaçâo da obra ou serviços assinados por um engenheiro;

3) Laudo técnico de obras e serviços de engenharia - Anexo VIIL

Parágrlfo Qulnto: Constatadas quaisquer inegularidades no Termo de Colaboraçào,

será feita diligência pela Concedente e será fixado o prazo máximo de 30 (rrinra) dias à instiruição, a

partir da daÍa do reçebimento da notificagão, p&ro apresenração de justificativas e alegaçôes de defesa

ou devolução dos recursos libemdos, âtuâlizados.

Perógrafo Sexto: Quando a prestaçào de contas não for encaminhada no prazo

convencionado, a Concedcnte Íixará o prazo máximo de 30 (trinta) dias à instituição, a partir da data do

recebimento da notificaçâo, para quc seja apresentada a prestaçâo de contas, ou recolhimento dos

recursos, incluídos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção

monetária, À conte da Concedente.

Prrlgrefo Sétlmo; Em caso de não apresentaçào da prestsçâo de conhs final, no prazo

eslipulado no Termo de Colaboraçâo, ou a prestação de contas nÀo obtiver aprovação, serão âdotadas

providêncies por psrte do ordenador de despesa da unidade Concedente para a instauração dc tomada

de contas especial para apuraçâo dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano,

sendo que este proccdimento será adotado nos casos de omissão no dever de prestar contas, de

ocorrência de desfelque ou desvio de diúeiro, bens ou valorcs públicos e de prática de qualquer ato

ilegal, ileglúmo ou antiecooômico de que resuhe dano ao Erário.

Parágrafo Oltâvo: Em caso de liberaçào de mais de duas parcelas frnanceiras, a

instituição apresentârá a Concedente a prestação de contas parciBl, que consiste na documcntação

especificada paÍa a prestação de contas Íinal, com exceção do comprovante de recolhimento do saldo

de recursos, sendo que a prestaçâo de contas parcial deve ser âpresenBda pâra compÍovaÍ a cxecução

da parcela de recurso rÊcebida, em caso de repasses em três ou mais parcelas. Dessa forma a prestação

de contas parcial referente à primeira parcela é condição para a liberação da terceirat 6 preslaç

referente à segunda, pâra liberaçâo dâ quarta e assim sucôssivamente.

to

O presente Termo dc Colaboração terá vigência de I2 (doze) meses

publicação no Diário Oficial do Estado. podendo ser prorrogado nos termos

13.019/2014, a critério das panes, mcdiantc previsão orçament&ia para atendcr a

houvcr, dcsdc que justificadas c autorizadas pela autoridade superior competen

I]TÍA. DO PRAZO DE VIG CIA[,ISULA T)

, a contar da data da

da Lei Fedcral no.

novas despesqs, se

te e rcQucrida\ela

,\F t{>
(
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USULÂ D CI]\,IA PRIMETR^. DÂ I) CIA E RESCI§ o

Os partlcipes poderão dcnunciar o presente Termo de Colaboração, desde que

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

É faculado aos partícipes a rescisão do instrumento. a qualquer tsmpo, por ato

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

proposta devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à concedentê em, no minimo 60

(sessenta) dias antes do término dc sua vigência ou no prazo nele estipulado.

C USULA T) IMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão objeto de análise e estudo para solugão em cada opomrnidade e

de comum acondo entre os partícipes.

USULA D II{A 'I-T]RCI'IRÂ . DOS TERMOS INTEGRANTES

É parte integrarte do presente ternro, o Ptano de Trabalho,

Para eficácia do presente Termo de Colaboração, a SEDUC providenciará a publicação

de seu extÍaüo no Diário OÍicial do Estado de Goiás, de conformidade com os srtigos 37, caput, da

Consriruiçáo Federal e artigo 38 ds L,ei Federal n" I3.019/2014.

C USU LA I) CIMA QUINTA - DO FORO

Qualquer disputa ou controvérsis relativa à interpretação ou execução deste ajus

de qualquer forma oriunda ou associada a ele, oo tocsnte a direitos patrimoniais disponíveis, e que

seja dirimida amigavelmente entre as panes (precedida da realização de tenutiva de conciliaçÀo

mediação), deverá ser resolvida dc forma definitiva por arbilragem, nos termos das normag dc regône

d8 CÂMARA DE CONCILHÇÃO, MEDIAÇÀO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

ESTADUAL (CCMA),

As pâíes elegem o Foro da Comarca dc Coiônia Parâ qud§q das judiciais

iudiciais pclss

fr
necessárias, incluindo a execuÇão ds sentenÇa arbitral. A eventual propositura de



ARBITRAOEM DA ADMINISTRAÇÀO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser

interpretada como renúncia à arbiragem, nem afetará a existência, validade e eÍicácia da presente

cláusula arbitral.

Aplicam-se ao prosente Termo de Colaboração roda a legislação e normas vigentes

sobre a matéria-

E por estarem acordes Íinnam os participes, perante 02 (duas) testemunhas, o presente

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

GASINETE DÀ §ECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, eM GOiâNiâ,

.o .Ll r tC r ,hff)

APARECIDÀ DE I-A'TIMA G SOART]S PEREIRÂL
Secretária de [s

OBERDÂN HUM§§RTON RODRTG
Procurador do Estado

o

ao

Testemunhas:
I'

VÀtLE

Chele da Procuradoria Setoriâl

NSO V LLE DO ÂMI\RAL
iretor Exccrüivo

PROF.' EDWARD M.tDURtrIRÂ BRASIL
Reitor da Univcrsidade Federal de Coiás
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