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TERMO DE COLABORAÇÀO N" zlct tZttZO,

quc entre si celebram, de um lado, o EsÍado de

Goiás, por meio da §ECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAÇÂo, e. de outro, a

FUNDAÇÀO DE APOIO À rnSqUlSn-

FUNAPE, tendo como inren'enientc a

UNIVERDADE FEDERÀI, DE COIÁS .

UFG na forma abaixo:

O ESTADO DE GOIÁS, representado n€ste instrumento pelo Procurador

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

VALLE, brasileiro, advogado, inscrito na O^B/GO n' I 9. 193, RG: 3.336.640 SSP/CO e CPF

n" 758.540.581-20, mediante delegaçáo de competência lhe aribulda peta tri Complementar

no 58, de 04 dejulho de 2006 e suas alterações posteriores, por intermédio da SECRETARIA

DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à

Quinta Avenida, Qd, 71, 212, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-030 inscrita no CNPJMF

sob o no 01.409.705/0001-20, representadâ por sua titular, APARECIDA DE FÁTIMA

GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n" 329.607. 192-04

e portadora do RG 368.625, expedida pela SSP.&O, residente e domiciliada nesta Câpital" e a

FUNArE- FUNDAÇÃo DE APOIO À ffSqUtSe, pcssoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o n'. 00.799.205i 0001 -89, sediada na Avenida Esperança, n " I 533, Baino

Campus Samambaia-UFG, Coiânia/Go, CEP: 74.690-612, representado por seu Dirctor

Executivo ORLANDO AFON§0 VALLE DO ÀMARAL, inscrito no CPF sob o no

102.388.401-15, portador do RG n'. 1805516, residente e domiciliado na Ala Couto Magalhães,

n" 921 , Apartamento4o4, Cond-Ed Ana Elvira, - 3 Setor Bela Vista, Goiânia-Go, CEP;

74823410, com interveniência da UNIVER§IDADE I'EDERAL DE GOIÁ§ - UF6, pessoa

juridica de direito público na modalidade autarquia, inscrita no CNPJ no 01.567.601/0001-43,

Avenida Esperança, n' 1533, Campus Samambaia - Prédio da Reitoria, CEP: 74.690-900

Goiânia-Go, representado por scu Rcitor PROtr,' EDWA

inscrito no CPF sob o no 288.4ó8.771-87 , portador do RG n"

II.D NÍADUREI
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Lei Federal 13.019/2014, e da Lei Estadual 20.51912019, resolvem, dc múruo acordo. celebrar

o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as cláusulas e condiçõcs seguintes:

USTII-A PRIMIiIRA. DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a destinação de R$ 200.000.00

(duzentos mil reais) à instituição acima qualiÍicada, para investimento na Educação do Estado

de Coiás, para custeio da execução do projeto de pesquisa denominado lPBIab Volante um

progrâma de estímulo à criatividade, inovaçào e empreendedorismo em municipios do Estado

de Goiás.

CT, USULA SECUNDA - DAS METAS

As metas especificadas com os respectivos valores, constantes do Plano de

Trabalho, poderão sofrer âdequações no decorrer da execução do Termo de Colaboração, desde

que não se altere o objeto preconizado na Cláusula Primeira deste instrumento e que sejam

preüamente aprovadas pela Concedente - Secretaria de Estado da Educação.

C USUI,A TERCETRA. DAS OBRICAÇ us

I - Constituem obrigaçties da Institulção:

l) Cumprir fielmente o objeto pacruado;

2) Prestar conta-s no tempo determinado pela Concedente;

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

â qualquer tempo, a Íiscalizaçào quanto aos aspectos técnicos, financeiros e administrativos do

presente Termo de Colaboração, sem prejuízo da ação fiscalizadora dos demais órgãos de

controlei

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

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

dez anos, contado da aprovação da prestaçào de contas do Gestor do órgâo;

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

obrigatoriamente emitidos cm nome da instituição, o carimbo identificador com o título,

K
núntero e ano do Termo de Colaboraçào;
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6) Arcar com todos os encargos que porventura venham a incidir quando da

execução deste Termo de Colaboração, tais como: obrigações civis, fiscais, trabalhistas ou

quaisquer outros;

7) Abrir conta esp€cífica para o repasse do recurso objeto deste Termo de

Colaboração, não sendo permitida a utilização de cona bancária abcrta e/ou utilizada

anteriormente, inclusive para outros ajustes de mesma natureza. Os recursos deverão ser

mantidos ncstâ contâ espccíÍica e somcnte poderão ser utilizados para o pagamento de despcsas

constântcs do Plano de Trabalho, sendo necessário a comprovação de saldo inicial da conta

zerada;

8) Aplicar os recursos recebidos do Termo de Colaboração, enquanto nôo

utilizados, em cademetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso

for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financcira de cuío prazo ou operação

de mercado abeío lasreada em títulos da dívida pública, quando a uriliizâção dos mesmos

verificar-se em prÍrzos menores que um 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 cumprimento da contrapartida pactuada que deverá ser

depositada na conta bancária específica do Termo de Colaboração, de acordo com os prazos

estabelecidos no cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho;

l0) Realizar os pagâmentos das despesas do Termo de Colaboração mediante

cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrôn.ica ou outra modalidade de saque

autorizado pelo Banco Central do Brasil, na qual a destinação e o credor final fiquem

identiÍicados no documento;

I l) Matrter e movimentar os recursos na conta bancária especifica do Termo de

Colaboraçõo, com comprovação de saldo inicial zerado;

12) Apresentar, na prestação de contas, a documeotação necesúria em ordem

cronológica, de acordo com as rnetss previstâs;

l3) Informar, independente de solicitação, o andamento do Termo de

Colúoração;

l4) lndicar um Cestor, cuja responsabilidade sera o de prestar informações sobre

o andamento do Termo de Colaboração e encaminhar as demandas ao concedente;

I 5) lndicar um rcsponsável têcnt

Claboraçâo assim o exigir

habilitado, quando a natureza do Termo

N'
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l6) Restituir à Concedente, obrigatoriamente, o saldo de recursos não utilizados

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

recolhido, ao Tesouro EstaduâI, por meio de Documento de Arrecadação de Receita Estadual -
DARE a ser emitido no sitio www.economia.go.gov,br;, observando-se a proporcionalidade

dos recursos transferidos pelo Estado com os recuÍsos da contrapartida transferidos pela

instituição, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão do objeto do Termo de

Colaboraçâo, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.

devendo o comprovante de devoluçâo ser encamiúado pam o e-mail

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

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

da conclusâo do Termo de Colaboração, quando não for executado o objeto ou quando não for

apresentada devidamente a prestaÇão de contas.

l7) Identificar, sempÍe que possível, o objeto do Termo de Colaboraçâo como

resultante da aplicação de recursos do govemo estaduall

I 8) Executar o objeto dentro da vigência deste Termo de Colaboração. conforme

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

independentemente de transcrição;

l9) Permitir o liwe accsso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas

concedentes e dos de controle intemo e extemo estadual aos processos, documentos,

informações, instâlações e sistemas referentes ao presente instrumento.

20) manter escríruraçõo contábil regular;

2l) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na intemet ou, na falta desta, em

sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboraçâo, contendo, peio menos' o objeto, a

finalidade e o detalhamento da aplicaçÀo dos recursos.

II - Constituem obrigações da CONCEDENTE - SEDUC:

1) Acompanhar e avaliar de forma global e técnica os projelos a serem

desenvolvidos e executados em decorrência deste Termo de Colaboração;

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

execução deste Termo de Colaboração e dos recursos repassados:

apresentadas pela3) Apreciar as prestaÇôes de contas parciais ou totais

instituiçâo, podendo deixar de aprová-las sempre que verificar a ocorrê gurn dos

dsrrorl rr'11 Í-s (tvr.nl ()c'
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3.1) Inexecuçào total ou parcial do objeto pactuado;

3.2) Desvio de finalidade na aplicaçâo dos recursos trânsferidos;

3.3) Não utilização, totar ou parcial. no objeto do ajuste, dos saldos financeiros,

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

recolhidos na forma prevista neste instrumento;

3.4) Ausência de documentos exigidos na prcstação de contas quc comprometg

o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

4) EfetuaÍ o repasse dos recursos Íinanceiros à instihrigão;

5) Prorrogar "DE OFÍCIO" â vigência do Termo de Colaboraçâo, quando houver

arraso na liberação dos reeursos, limitada a prorrogação ao exato periodo do atraso verificado;

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

Estado, em cumprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei Federat no 13.019/2014.

C] usut,A QUARTA - DO GESTOR

O GESTOR do presente ajuste será designado por meio de Portaria a ser

elaborada pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Único: Constitlem obrigações do GESTOR

I ) Solicitar da CONVENENTE, quando julgar necessário, esclarecimentos,

informações, relatórios e laudos técnicos complementares, além daqueles ordinariamente

prestsdos no cumprimento das obrigaçôes deÍinidas na Cláusula III deste instrumento;

2) Adotar providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste;

3) Encamiúar em tempo hábil, a seus superiores, as decisões e proúdências que

ultrapassarem s sua competência;

4) Acompanhar e fiscalizar os recursos rçassados no que tange ao

gerenciamento Íinanceiro e fiscalização de sua execução, examinar âs prestações de contas

parciais e final, exame da documentação apresentada e, por meio de relatório, atestar se é ou

não satisfatória a realização do objeto do Termo de Colaboraçâo podendo, se for necessário,

amparar-se no disposto no Art. 5l, itens lll e IV.

CIL USULA QUIN'I'A - DAS VEDAÇ

fr
É vedarl.t Á r'nctià rinãn.

ES

W
\)



SaGr'ct.Íla d.
E.t-do da
Edirc.çlo

l) Utilizar os recursos previstos em finâlidades diversas das estâbelecidas no

Termo de Colaboração, ainda que em caráter de emcrgência;

2) Pagar despesas a título de taxas de administraçào ou similares;

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

rie colaboração, salvo os pagamenlos cujo fato gerador da tlespesa tenha ocorrido duranre a

vigência do instrumento pactuado;

4) Pagar despesas com tâxas bancárias (tarifas de movimentação em conta

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

monetária, inclusive referentes a pâgamentos de obrigações e encargos civis. trabalhisras,

hscais, tributários, previdenciários ou quaisquer outÍos, sendo que os encargos que porventura

venham a incidir indevidamente quando da execução do objeto deverão ser creditados pela

instiruição à conta;

5) Trespassar ou ceder a execuÇão do objeto do Termo de Colaboração, exceto

para as contÍâtações necessárias à execuçào do plano de trabalho e observados os princípios da

administração püblica;

6) Sacar recursos da conta específica do Termo de Colaboraçào para pagamento

em espécie (dinheiro) de despesas;

7) Realizar pagâmeítos antecipados a fomecedores de bcns e serviços;

8) Alterar o objeto do Termo de Colaboração de forma a descaracterizá-lo;

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

ou orientação social, da quâl não constem nonres, simbolos ou imagens que caracterizem

promoção pessoal e desde que prevista no plano de trabalho.

C USLII-il SEXT,\ - DOS RECURSOS

Para efeito do disposto na cláusula primoira, o valor total deste Convênio perfar-

se-á em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). que serão repassados pela Concedente à instituição.

Parágrafo Prlmeiro: Os recursos que cobrirão este convênio correrão à conta

da Dotação Orçamenúria indicada nos autos, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),

conforme Plano de Trabalho e demais documentos constantes dos autos.

Prrágrafo Scgundo - O valor do rcpassc a ser tralrsferído pela conccdente não

poderá ser aumentado, salvo se ocorrer situação capaz de justiÍicá-lo, depe ndo de

âpresentaçào e aprovação prévio pela Administraçã ode pro.i eto adicional dctal edc

t",,



comprovação da fiel execução das etapas ânteriores e com a devida prestação de contas, além

da observância da proporcionalidade da contrapartida, sendo sempre formalizado por aditivo.

CLAUSULA TIMA - EYENTUAL OCO NCIA DE FATO RELIVANTE

A concedente podeú assumir ou transferir a responsabilidade pela execuçâo do

objeto, quando couber, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relcvante, de modo a

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

cr,Áu§úia órrA\â - DlosrNcARcos

A instituição é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais resultantes da execução do Termo de Colaboração.

CLÁU§ULA NONA _ DÂ PRESTAÇÃO DE CONTAS

É devsr da instituição comprovâÍ que aplícou corÍetsmentê o Íecur§o no objeto

do Termo de Colaboração e demonstrar que o realizou com os recursos repassados e em

obediência às normas legais aplicáveis à msteria, sob pena de rejeição da despesa realizada.

Parágrafo Segundo: A prestaçào de conlas dos recursos recebidos devc ser

organizada em ordem cronológica de acordo com as metas estabelecidas e acompaúada dos

seguintes documentos e anexos:

l) Oficio de encamiúamento;

2) Relatorio ckcunstanciado do cumprimento do objeto;

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

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

5) Relatório de execução fisico-financeira;

6) Demonstrativo da execugão da receita e da despesa, evidenciando os rec

recebidos em transferência, a contrapâíida, os rendimentos auferidos na aplicação dos rec

h^ --.^ná^ fiaonn-i. aton,ln f^' ^" §.ln^§
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Prrógrafo Prlmeirol A prestâção de contas dos recursos recebidos dar-se-á

através da entrega à Concedente dos documentos Íiscais originaís comprobatórios das despesas

ou equivalentes e formulários, devidamente preenchidos e assinados, dentro do prazo

regulamentado no Termo de Colaboração.
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7) Relação de pagamcntos efetuados com os recursos da concedente e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

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

instituição, bem como dos provenientes da aplicaçâo financeira;

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

instiruição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

l0) Relação de serviços de terceiros com os recursos da concedente e da

instiruição. bem como dos provenientes da aplicação financeira;

I l) Extrato da conta bancária específica, do período do recebimento do recurso,

demonstrando a conta zerada, e. se for o caso, a conciliação bancária;

l2) Extratos da conta de aplicação financeira, evidenciando todos os

rendimentos auferidos no período e demonstrando a conla zerada;

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

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

engenharia;

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

l5) Cópia dos ajustes firmados, com os respectivos aditivos e publicaçôes,

quando for o caso;

l6) Relação de localização dos bens adquiridos;

I 7) Notas fi scaiVfaturas;

l8) Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras realizadas;

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

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

os documentos relacionados ao Termo de Colaboração pelo prazo de l0 (dez) anos. contado da

data em que foi aprovada a prestaçôo de contas.

Prrágrafo Terceiro: A prestaçâo de contas deverá ser entregue impressa e, para

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

Parágrafo Quarto: Quando o objeto do Termo de Colaboração visar à

realizaçào de obras ou serviços de engenharia, o Convenente deve apresentar ainda os seguintes

documenlos:

I ) Relâção e medição dos sen'iços executados;

2l Termo de entrega/aceitacão da obra ou servicos assinados por

N$,

engcnheiro:

6
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3) Laudo técnico de obras e serviços dc engenharia - Anexo VIII

Parágrnfo Quinto: Constatadas quaisquer irregularidades no Termo de

colaboração, será feita diligência pela concedente e seú hxado o prazo máximo de 30 (rinta)

dias à instituigão, a partir da data do recebimento da notificação, pÍrÍa âpresentaÇão de

justificativas e alcgaçõcs de defesa ou devoluçâo dos recursos liberados, arualizados.

ParÁgrafo Sexto: Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo

convencionado, a concedente fixará o prazo máximo de 30 (trinta) dias à instituição, a paÍir

da data do recebimento da notificação, pâra que scja apresentada a prestaçào de contas, ou

recolhimento dos recursos, incluídos rendimentos da aplicação no mercado Íinanceiro,

acrescidos dejuros e correção monotária, à conta da Concedente.

Parágrafo §étlmo: Em caso de não apresentação da prestação dc contas Íinal,

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

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

instauração de tomada de cortâs especial para apuração dos fatos, identificação dos

responsáveis e quantiÍicâção do dano, sendo que este procedimento será adotado nos casos de

omissão no dever de prestar contas, de oconência de desfalque ou desvio dc dinheiro, bens ou

valores públicos e de príica de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte

dano ao Erário.

ParÉgrafo Oitavo: Em caso de Iiberação de mais de duas parcelas flrnanceiras,

a instituição apresentará a Concedente a prestação de contas parcial, que consiste na

documentação especificada pam a prestaçâo de contas final, com exceçâo do comprovante de

recolhimento do saldo de recursos, sendo que a prestaçào de contas parcial deve ser apresentada

para comprovax a execuçõo da parcela de recurso recebida, 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 terceira; a prestação referente à segunda, para liberação da quaía e assim

sucessivamente.

CL USULA D CI}TA - DO PRAZO DE VIG CIA

O presente Termo de Colaboraçào terá vigência de l2 (doze) mescs, a

data dâ publicsçâo no Diário Oficial do Estado, podendo ser prortogado nos term

Federal no. 11.019/2014. a critério das natles. medianle nrevisâo nrcamentária nara

\)t

contsr\
os da Le\
atendÇrNIrÀ
Ir



3a<ÍGtàrlr dô
Eat.dl., dr
Educ.çlo

novas despesâs, se houver, desde que justificadas e autonzadas pela autoridade supcrior

competente e requerida pela instituiçâo em até ó0 (sessenta) dias antes dc seu vencimento.

CLÂUSULA I) CIMA PRIMIIRA - DA DEN CIA E RESCIS o

Os participes poderão denunciaÍ o presente Termo de Colahoração. desde que

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

É facultado aos partícipes a rescisão do instrumento, a qualquer tempo, por ato

devidamente justificado, e â alterâção do Termo de Colaboração por meio de termo aditivo,

mediante proposta devidamente formalizada e justificada, a ser apresentâda à concedente em,

no mínimo 60 (sessenm) dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado.

CL USULA t) CIMA SECUNDA _ DOS CASOS OMISSOS

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

oportunidade e de comum acordo entre os partícipes.

CL USULA T) CI]\.TA TERCEIRA - DOS TERMOS INI'ECRANTES

É paÍe integÍante do presente termo, o Plano de Trabalho.

CLAUSULA T) CIMA QUARTA. DA PUBLICAÇ o

Para eficácia do presente Termo de Colaboraçâo. a SEDUC providenciará a

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, de conformidade com os aÍigos

37, capur, da Constituição Federal e aÍigo 38 da Lei Federal n" t3.019/2014.

C USt:l-:\ I) CIMA QUINTA. DO FORO

Qualquer disputa ou conrrovérsia relativa à interpÍetâção ou execução deste

ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais

disponiveis, e que nâo seja dirimida amigâvelmelte entre as partes (precedida da realização dc

tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem,

nos termos das normas de regência dB CÂMARA DE CONCILIAÇÀ

ARBTTRAGEM DA ADMINISTRAÇÀO ESTADUAL (CCMA).

MEDTAÇÀO E

I

I

I l

/t
\

üru-



SGcr€tr7i. rr.
Eat.do .ll
Edrr<açIo

As partcs elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas

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

medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicacla à CÂMARA DE

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÂO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRÀÇÃO ESTADUAL

(CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afctará

a existência, validade e eÍieácia da presente cláusula arbitral.

Aplicam-se ao presente Termo de Colaboração toda a legislação e norÍnas

vigentes sobre a matéria.

E por estarem acordes Íirmam os paíícipes, perante 02 (duas) testemunhas, o

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

GABINETE DA SHCRI]TARIA DE ESTADO DÂ EDUCAÇÀO, CM GOiâNiA,

t3' tffi)âo

Testemunhâs:

APARECIDÀ DE FÁTINIA I,I ÂRE§ PEREI RA
Secretária de Es cação

OBERDAN HUMSERTON RODRJG
Procurador do Estado

Vrl LLE

Chefe da Procuradoria Setorial

N§O V LLE DO AMARAL
oda

PROF.O EDWARD MADUREIRA BRASIL
Rcitor da Universidade Fedcral dc Goiás

o
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PLÁ,NO DE TRABALHO

l- Dados Cadastrais:

Partícipe I:

Endereço:

AVENIDA ANHANCUERA 1630 - tsairro SETOR LES.TE VILA NOVA - CEp
74643-0t0 - GoIANIA - GO _ S/C

Partícipe II - Convenente:

Participe III - Interveniente:

2. Descrição do Objeto:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA

rgão/Entidade

ÇÃo
CNP.I

0l .409.705/000 I -20

PROF.'APARECIDA DE ITATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Dados do represcntânte:

SECRETAruA DE ESTADO DA DUCAÇÀO

Cargo Funçâo:

FLNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA

rgâo/Entidade CNPJ
00.799.205/000 r -89

AVENIDA ESPERANÇA. t533. CAMPUS SAMAMBAI, CENTRO DE
CONVIVÊNCIA _ CEP 74690.612 - GOIÂNIA - CO

Endereço:

Dados do representante:
PROF. ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Cargo
DIRETOR EXECUTIVO

Função

Órgão/Entidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CNPJ
0I.567.60l/000l-43

Endereço:
AVENIDA ESPERANÇA, PRÉDIO DA REI'TORIA, CAMPT]S SAMAMBAIA
cEP 74690-900 GOrAÂNrA - CO
Dados do reprcscntânte:
PROF. EDWARD MADUREIRA BRASII-
Cargo
PROFESSOR

Função
REITOR

Ajuste: Pcriodo dc Er.ccuçóo

Início: A pârlir da data

de publicação do
convênio.

Término: I2 (dozc)

meses, após a dala de

publicação do
convênio.

N." dos Autos: 2020000060111355

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Espone - v]yB.§rllgasa§,gg.ggy.bf
Av. Anhanguera, n. " 7 l7 I - Setor Oeste - Coiânia - GO. CEP: 741 l0-010

Fone: (062 ) 3201-3075. Fax: (062) 3201-3 I 54
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Identifi cação do Objeto:
Convênio entre Estado de Goiás, através de sua Secretaria de Estado da Educação, e a

Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, com a interveniência da Universidade Federal de
Goiás, para a execugãô do projeto de pesquisa "lPElab Volante". um programa de estímulo à

criatividade, inovação e empreendedorismo em municípios do Estado de Goiás.

Justiíicstiva da Proposiçãot
A presente proposta visa a criação e a implementação de um pÍogmma voltado para o

estimulo e â promoção dos conceitos de empreendedorismo e inovação no ambiente clas
escolas públicas estaduais no interior do Estâdo de Goiás, que chamamos IpElab Volante. É
uma iniciativa a ser desenvolvida pcla universidade Federal de coiás (uFC), por intennedio
da Rede IPElab. em conjrrnto com a Secretaria de Estado de Educação do Estado de Coiás
(SEDUC GOIAS). O lPElab Volânte promoverá a realização de oflcinas e demonstrações
práticas de processos inovadores de criação e produção de peças e protótipos, que estão
associados a iniçialivas de empreendedorismo inovador. Deste modo, pretende-se colocar os
estudantes em contato com as novas possibilidades da criação, prototipagem e fabricaçÀo,
estimulando a criatividade e o espirilo inovador e criativo. num ambiente em que o acesso a
tais processos é ainda limitado.

Esta proposta estende o conceito da Rede tPElab para as escolas públicas estaduais do
interior do estado. Esta é uma rede de laboratórios de prototipagem e um projeto da
Universidade Federal de Goiás - UFG desenvolvido em parceria com o SEBRAE/CO, FAPEG,
FUNAPE e a FUNTEC, que e constituído de instalações laboratoriais de estírnulo à

criatividade contendo equipamentos voltados manufatura avançada como impressoras 3D,
máquinas de corte e gravação à laser. fresadoras, entre outros. O projeto da Rede IPEIâb atua
na rânsformâção de ideias criativas em protótipos de produtos, processos e serviços
inovadores, contando com equipe tecnica preparâda pa.ra o atendimento a rrsuários. O
compartilhamento de saberes e a conexão entre pessoas estão sendo facilitados por rneio da
realizagão de oficinas, tÍeinamentos, desafios e eventos. No projeto da Rede lPElab estão em
funcionamento ou previstas a implantaçâo de unidades laboratoriais em Coiânia, Aparecida de
Goiânia, Cidade de Goiás, Catalão e Jataí. que representam uma importante ação de difusão
científica e tecnológicâ, atrBindo a atençãô de jovens e adultos para a impoíância das

inovações tecnológieas no cotidiano, para as iniciativas empreendedoras e para a escolha dc,

íuturo profissional.
O objetivo do presente instrum€nto é garantir os meios necessiirios para ampliar o alcançe

das ações desenvolvidas pela Rede IPElab com estudantes, professores. inventores
independentes e empreendedores de outras cidades do interior do Estadô de Goiás,
principalmente aquelas situadas em regiões mais distantes da capital do estâdo, ou de baixo
IDH - Indice de Desenvolvimento Humano (municípios do nordesle, noroeste e oeste goiano),

sem acesso fácil às instalações fisicas permanentes da Rede IPElab. O programt busca

estimular o pensamento inovador e empreendedor aproximando a universidade das escolas

estaduais e os indivíduos com vivência em ambientes universitários podem influenciar
positivamente, instigando professores e alunos a desbravarem outros níveis do
conhecimento.Para isso, busca-se aplicar recursos de emenda parlamentar no custeio das

missões para executar as atividades do projeto denominado IPElab Volante.
A UFC dispõe de equipe técnica capacitada para coordenar o programa e paÍa executar as

rlliwidod§s p'ôpôsrn. no projet-- sendo n rnesma resrronsável por viabiliz:r os recursos
adicionais para custeâr demais as despesas necessárias pârâ executar o progrârna não prevista
lleste lano de trabalho

3. Recursos alocados para a execuçlo do objeto

Os recursos provenienles do orçamento do Estado de Goiás (emenda impositiva
No870/2020 - Deputado Estadual Vinicius Cirqueira) no valor de RS 200.000,00 (duzentos

Secreraria de Estâdo de Educsçâo, Cultura e Espone - $.\yw.educacao.go.sov.br
Av. Anhanguera, n. o 7l7l - Setor Oesle - Goiânia - GO. CEP: 741 l0-010

Fone: (062) 3201 -3075. Fax: (062) 3201-3 154 N,0<
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4. Cronograma de Execução:

Metas

l. Desenvolver atividades de experimentação com o objerivo de difundir a ciência e a
inovação tecnológica em municípios das regiões nordesre. norte, nôroeste. oeste, sur, resle,
centro-oeste de Goiásl

2..Apresentar as tecnologias associadas à fabricação digital e manufatura avançada e suas
aplicações ío cotidiano:

3, Estimular o pensamento crítico dos estudantes, atrâvés do desenvolvimento de atividades
que impâctam positivâmente a comunidade a qual está inserida por meio do uso de
tecnologias de protôtipÀgem;

4. Desenvolvgr eventos e atividades científicas conjuntamente entre a universidade Federal
de Coiás e as escolas pírblicas do Estado de Goiás.

Etapas e Ações

l. Colação dos materiais de custeio, tralsporte € outrosilnÍcio: mês I / Término: mês 2.

O setor de compras da FLNAPE se encanegará de obter os orçamentos com os fomecedores
mediante especificação tecnica fomecida pela equipe tecnica do projeto. para cada item deve-
se obter no mínimo 3 propostas formais de fornecedores,

l. Aquisição dos mâtêrisis e demais contrâtações; Início: mês I / Término: mês 3.

Caberá à FUNAPE a efetivâção da aquisição dos materiais de custeio e contratação das
empresas prestadoras de serviços previstos para executar o projeto, incluindo os pagamentos
e recebimentos.

2. Estruturação das atividades; Início: mês { / Término: mês 6.

A equipe técnica do projeto entrará em contato com as regionais de educação realizando um
levantamento preliminar das escolas a serem visitadas. em um segundo momento. a equipe se

reunirá para definir as estrâtégias e atividades a serem desenvolvidas em cada cidade.
construindo um calendário de viagens e atividades.

untamenle com o relatório financeiro elaborado ela FUNAPE, ra à Secretaria de Estadcr
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Secretâria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - rvrvw.educacao.go,g!,LbI
Av. Anhanguera, n. " 7 l7 I - Setor Oeste - Coiánia - GO. CEP; 741 l0-010

Fone: (062) l20l-3075. Fax: (062) 3201-3154

I 
f. neatizaCeo das atividades nas cidades do Estado de Goiásllnício: mês 7 / Término: 

II mês rz. 
I

I A equipe tócnica do projeto rcalizará as atividades do projeto com estudantes e professores

I das escolas das regionais de educação do Estado de Goiás. O custeio será voltado a

I fossibilitar o pogornentô da locomoção da eqrripe da Recle IPF-lab. pâgamento de hospedagem

le alimentação e comprâ de nrateriais de insunros que permitiú a execução de palestras,
ot'icinas e eventos sobre fabricação digital e manufatura avançâda, além da exposição de

j equipamentos e de material audiovisual sobre empreendedorismo e inovaçâo tecnológica.

I

| {. Prestaçõo de conaas lócnicà e Íi na ncei ra.In ício: mês l2 / Término: mês 12.

I

lA coordenação do Projeto apresentará o relatório técnico final de execução do projeto.
I
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de Educagão do Estado de Goiás - SEDUCE GO S, para fins de comprovaçâo da correta

S. Expressa anuência dos convenentes:

Partícipc I:

Goiânia - GO. _ de _ de _

l'a rticipe II:

Coiânia - GO, _ de _ de _

Goiânia - GO, _ de 

-- 

de 

-
Prol'. Edrvard Madureira Brasil

fonso Val o AmaralProf. Or

PartÍcipo I

Secretaria de Estado de Educação' Cultura e EspoÍe -
Av. Anhanguera, n o 7l7l - Setor Oeste - GoiÂni

Fone: (062) 3201-30?5. Fax; (062)

rvrvw.cducacao.go. gov.br

a - GO. CEP: 741 l0-010
320r-3154

I 
anlicaCão dos recursos e do cumprimento das metas e do objeto deste plano de nabalho. 

]

hN\
Profa. Ap{ffi de Fátima Gavioli

Sà§Xdlereira
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ANEXO - PLANO DE APLICAÇÃO DO§ RECURSOS FINANCETROS

no Dcscriçío da splicaçâo ds
verba cm custeio

Me mbros
de Eq uipe

D ias Valor
Uritário

(RS)

N" Viagens
(Atividades

em
municípios

goianos)

Vrlor
Tot8l (R§)

I Hospedagens e alimentaÇão 04 04 200,00 i0 96.000.00

2

Aluguéis de carro
(Câminhonete cabine dupla. ou
similor)

04 ,100,00 l0

Seguro-viagem para câda
membro

0d 10.00 i0 t.800,00

3 r ,200.00J

Materiais de Consumo
(incluindo materiais
laboratoriais. materiais
quÍmicos, insumos para

impressões 3D, materiais
diversos utilizados para

montagem de peças e

dispositivos, materiais
elétricos, materiais para fixaçào
e supoíe de peças e

equipamentos, componentes
eletrônicos. materiais
impressos e digitais para

divulgação, materiais utilizados
no pÍocessamento de amostÍas,
peças de reposição, peças de

suportes e apoios, mâtsriais de

limpeza de ulensllios e

c ul entre outros.

20.000

\
20.000_00

5

Adminisratives
(DAO)

Despesas
Operacionais
FLTNAPE

200.RSTOTAL GERAL

\

Cultura
Sêtor Oe
0 t -3075.

Secretaria de Estado de Educação'
Av. AnhangueÍa, n. '7171 -

Fone: (062) 32

e Esporte - \vww.educacâo.eo.eov br

§te - Goiânia - Go. CEP: 741 l0-010
Fax: (062) 3201'3154
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