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O presente Termo de Colaboração tem por objeto a desti&Âçâo de RS 150.000,00 (cento

e cinquenta mil reais) à instituição acima qualiticada, para substituiçãite roda inst{açao elétrica do

prédio. I :

Processo: 202000006009 I 48

.:
rERMO DE coLABOR^ÇÃo N. ) í | rzOzO. q",

entre si celebram, de um lado, o Estado de Coiás.

por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCAÇÀO. e. de outro. a INSTITUIÇÃO

AS§ISTENCIA AO. MENOR ITUMBIARA -

AMI, na fonna abaixô:

O ESTÀDO DE GOIÁS, representado neste insfrumento pelo procuradoÍ do

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

brasileiro. advogado, inscrito na OAB/GO n" 19.193, RG: 3.33ó.640 SSP/GO e CPF n" 758.540.581-

20, mediante delegação de competência lhe atribuída pela Lei Complemsntar no 58. de 04 de julho de

2006 e suas alterações posterioÍes, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,

com sede em Goiânia- Capital do Estado de Goiás, sito à Av. Anhanguei4 n'. 1.630, Setor Leste Vila

Nova. CEP: 74.643-010 inscrita no CNPJ/Ml- sob o n" 0r1.409.705/0001-àb, representada por sua titular.
'i

APARECIDA DE rÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileiia, casada, ins$ita no CPF sob

o n' 329.60?. 192-04 e portadora do RC 368.625, expedida pela SSP/RO, residente e domiciliada nesta

Capital, e a INSTITUIÇÂO ASSISTÊxctl .lo MENoR ITUMBIARA - ÀMI, pessoa jurídica rlc

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n'.02.202.62010001-3 9, com si:de na Rua Paranaíba, l-50i,

Centro, Itumbiarâ, CEP: 75.530-020, representado por sua Presidente, ,leOVa. JOSÉ DÀ SILVÀ,

brasileiro, inscrito no CPF 363.762.131-20 e portador do RG 1.647.888 SSP/GO, resiclente e

domiciliada na Rua I l, 372. Qd. 48, Lt. 47, Baino Santos Dumônt, CEP: 75.500-000, nos termos da Lei

Federal 13.019/2014, e da Lei Estadual 20.539/2019. resolvem, de múüro acordo, celebrar o presente

TERMO DE COLABORAÇÀO, mediante as cláusulas-e condições segqiltes:
I

CLÀUSULA SEGUNDA - DÀS METAS

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

poderào soírer adequações no decorrer da execução do Termo de Colaboiação, desde que não se altere
t

À

USULA PRIMEÍR,{ - DO OBJETO

Secretaria de Estado da Educacão



Sôcrartarle (rá
EatÍrdo (16
Educ.ção

o objeto pÍeconizâdo na Cláusula Primeira deste instnimento e que sejagr previamente aprovadas pela

Concedente - Secretaria dc Estado da Educação.

CLAUSULA TERCEIRA . DAS OBRIGAÇ ES

l) Cumprir fielmente o objeto pactuado;

2) Prestar contâs no tempo dcterminado pela Condecente;

3) Facilitar os meios para que a Coqcedente e/ou crs{enciados po_r el4 exerçam, a

qualquer tempo, a fiscalização quanto aos aspectos lédnicos, financeirod e administrativos do presente

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

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

arquivados em boa ordem, no próprio local em que foram contabilizados, pelo pr.azo de dez anos,

contado da aprovaçâo da prestação de conras do Gestof do órgàol i i I

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

obrigatoriamente emitidos em nome da instituiçãô, o carimbo identificador com ô título, número c ano

do Termo de Colaboraçào;

ó) Arcar com todos os encargos que porventura venham, a incidir qu,pndo da execuçào

deste Termo de Colaboração, tais como: obrigações civis, fiscais, rabalhistas ou quaíiquer ouros:

7) Abrir conta especíÍica para o repasse do recurso objeio deste Termo de Colaboraçã0,

não sendo pcrmitida a utilização de conta bancária aberta e/ou utilizadâ anteÍiormentc. inclusive pâra

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

poderâo ser utilizados para o pagamenro de despesas constantes do Planode Trabalho, sendo necessário

a comprovação de saldo inicial da conta ze rada; , :

8) Aplicar os recursos recebidos do Termo de Colaboraçãb, enquanto não utilizados, em

cadernetas de poupança de instituição Íinanceira oficial. se a previsão de seu uso for igual ou superior a

um mês, ou em Íundo de aplicação financeira de curto prazo ou operaçAp de mercado aberto lastreada

em títulos da dívida pública, quando a utilizzção dos mesmos verificar-se em prazos menores quc um

mês. As receitas financeiras auferidas serão obrigaloriamcnte compuiadas a crédiio do Termo de

Colaboração c aplicadas, exclusivâmente, no objeto de sua finalidade;

9) Conrprovar o cumprimentô 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 trábalho; ,'i 
.

10) Realizar os pagamentos das despesas do Termo de bolaboração mediante cheque

nominativo, ordem bancári4 transferência eletrônica ou outra modalidade de saque autorizado

Banco Central do Brasil. na qual a rlestinação e o credor final tiquenr identificados no documento:

\"
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ll) Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do Termo de

Colatroração. com comprovação dc saldo inicial zerado;

l2) Apresentar, nâ prestação de contas, a documentaçâo necessária em ordcm

cronológica, de acordo com as metas pÍevistas; ' !

l3) Informar, independenÍe de solicitaçâo, o andamento do Termo de Colaboração;

l4) Indicar um Geslor, cuja responsúilidade será o de prestar informações sobre o

andamento do Termo de Colaboração e encaminhar as demandas ao conoedente;

15) tndicar um responsável técnico habilitado. quan,fo â natureza do Termo de

Claboração assim o exigir. 'i

l6) Restituir à Concedente, obrigatoriamente, o saldo de recursôs não utilizados durânte

a vigência do Termo de Colaboração. 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 sitio www.economia.go.gov. br;, observando-se a proporcionalidade ilos recursos lransferidos pelo

Estado com os recursos dâ contrapartida transferidos pela instituição, trio pram improrrogável de 30

(trinta) dias da conclusão do objeto do Termo de Colaboração, sob pena da imediata instauração de

tômada de contas especial do responsável, devendo o comprovante de devolução ser encaminhado para

o e-mail contabilidade@seduc.go.gov.br, mencionando-se o no do Termo de Colaboraçào e que se trâta

de devolução de saldo remanescente, sendo que este. procedimento d{Verá ser efetuado quando da

conclusã.o do Termo de Colaboração, quando não for executado o objeto ôu quando não for apresentada

devidamente a prestâçâo de contas.

l7) ldentificar, sempre que possível, o objeto do Termo d€ Colaboração como resultantc

da aplicação de recursos do governo estadual; ., :r

l8) Executar o objeto dentÍo da vigência dest" T.nnt de Colaboraçâo, conforme

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

independentemente de transcrição;

19) Permilir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicx

concedentes e dos de côntÍole intemo e externo estadual aos process{s, documenlos, informaçôes,

instalações e sistema§ Íeferentes ao presente instrumento. 
.

20) marteÍ escÍituração contábil regular;

21) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet oli, na làlta desta, em sua sede.
I

consulta ao extÍato deste termo de colaboração, cont€ndo, peio menoi, o objeto, a tinalidade e o

detalhamento da aplicação dos recursos. i ,,i i
:,i

II - Constituem obrigrçôes da CONCEDENTE - SEDUC:

I ) Acompanhar e avaliar de forma global e técnica os projetos a serem desenvolvidos e ,\Y

executados em decorrência desle Termo de Colâborâçãg;

Secretaria de Estado da Educacão
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2) Designar, um representante como gestor que acompanhará e fiscaiizará â execução

deste Termo de Colaboração e dos recursos repassadog 
' I ,

3) Apreciar as prestações de contâs parciais ou totais 'apresentâdas pela instituiçào,

podendo deixar de aprová-las sempre que verificar a ocorrência de algum dos seguintes evenros:

3. I ) Inexecução total ou parciâl do objeto pactuado;

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos trgrisferidos; 
,.

3.3) Não utilização, total ou parcial; no objeto do àjuste, dos saldos finarceiros,

inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicaçôes financeiras realizadas. quando não

recolhidos na lorma prevista neste instrumento:

3.4) Ausência de documentos exigidos na prestação de conlas que compromela o

julgamento da boa e regular aplicação dos recursos. I ,. 
{

4)Efetuarorepassedosrecursos|rnanceirosàinstituiç.iii

5 ) Prorrogar "DE OFÍCIO" a vigência do Termo de Colaboraçào, quando houver alraso

na liberagáo dos recursos, limitada a prorrogação ao exato períôdo do atraso verificado;

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

cumprimento do artigo 38, parrígrafo único da Lei Federal n' 13.Olgl}Otl4.

CLAUSULA QUARTA _ DO GES

O GESTOR do presente ajuste será designado por meio de Portaria aser elaborada pelo

CONCEDENTE.

Parágrafo Único: Constituem obrigaçÕes do CESTOR:

l) Solicitar da CON\TENENTE, quando julgar necess:ário, esclarecimentos,

informações, relatórios e laudos técnicos complem€ntaÍes, além daquelep ordinariamênte prestados no

cumprimento das obrigações definidas na Cláusula III deste instrumento;f

2) Adotar providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste;

3) Encaminhar em tempo hábil, a seus superiores, as decisôes e provitlências que

ultrapassarem a sua conrpetência

4) Acompanhar e fiscalizar os recursgs repassados nolque tange ds gerenciamento

financeiro e fiscalização de suâ execução, examinar as prestâções de contas parciais e final. exame da

documentação apresentada e, por meio de relatório, atestaÍ se é ôu não satisfatória a realização do objeto

do Termo de Colaboração podendo. se for necessário. amparar-se no disposto no Art. 5l , itens III e lV.

§/
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CLAUSULA QUINT DAS VEDAÇ ES

E, vedado á instituição:

I ) Ulilizar os recursos previstos em finalidades diversas das estabelecidas no Termo de

Colaboração, ainda que em caráter de emergência; , , i .

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

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

Colaboraçâo, salvo os pagamentos cujo fato gerador da despesa tenhâ ocorrido durante a vigência do

instÍumenlo pactuado;

',4) Pagar despesas com taxÍts bancárias (tarifas de movimentâção em conta corrente,

cobrança de extmtôs, emissão de cheques, entre outros), multas, juros ou correçào monetária" inclusive

ret'erentes a pagamentos de obÍigações e encargos civis, trabalhistas, fiscais, tributários, previdenciários

ou quaisquer outros, sendo que os encargos que porventura venham a incidir indevidamente quando da

execução do objeto deverão ser creditados pela instituiçâo à conta; 
. ,

5) Trespassar ou ceder a execução do óbjero do Termo de Colaboraçào, exceto para as

contraaçôes necessárias à execução do plano de trabalho e observados os princípios da administraçào

pÍtblica;

6) Sacar recursos da conta específica do Termo de Colaboração pam pagamento em

espécie (dinheiro) de despesas; í l l, r:l

7) Realizar pagamentos antecipâdos a fornecedores de bins e serviços;

8) Alterar o objero do Termo de Colóoração de tbrma a descaracteriáJo;

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

orientação social. da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracteÍizem promoçãô p€ssoal

e desde que prevista no plano de trabalho.

CLAUSULA SEXTA _ DOS RECURSOS

Para efeito do disposto na cláusula primeirq o valor totâl deste Convênio perfar-se-á

em R$ 170.000,00 (cento e setenla mil reais), dos quais. R$ 150.000,00, (cento e cinquenta mil reais)

scrào repassados pela Concedente à instituição e. essa como contrapartid4 participará com RS 20.000.00

(vinte mil reais), confonne Plano de'Í'rabalho.

Parágrafo Primeiro: Os recursos qup cobrirão este çonvênio correrão à conta da

Dotação Orçamentária indicada nos autos. no valor de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais).

conforme Plano de Trabalho e demais documentos constantes dos autos.

Secretaria de Estado da Educacão
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Parágrafo Segundo - O valor do repasse a ser transferido pela concedenle não pode[á

ser aumentado, salvo se ocorrer situação capaz de justificá-lo, dependendo de apreseniação e aprovação

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

anteriores e com a devida prestação de contas, além da observânçia da proporcionalidade da

contrapartid4 sendo sempre formalizado por aditivo.

C USULA S TIMA _ EVENTUAL OCORR NCIÂ DE FATO RELEVANTE

A concedente poderá assumir ou transferir a responsabiliilade pela execução do objeto.

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

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

CLAUSULA OITAVA- DOS ENCARGOS

A instituição e responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e

comerciais resultantes da execução do Termo de Colaboração.

C USULA NONA - DA PR AÇAO DE CONTAS

E dever da instituição eomprovar que aplicou coEetamente o recufso no objelo do

Termo de Colaboração e demonstrar que o realizou com os recursos repassados e em obediência 2rs

normas legais aplicáveis à matéria, sob pena de rejeição da despes a realiT4da,

i
i

Parágrafo Primeiro: A prestação de contas dos recursós rrcebidos dar-se-á através da

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

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

Colaboração

Parágrafo Segundo: À prestação de contas dos Íecursos recebidos deve ser organizada

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

e anexos:

2) Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto;

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

4) Cópia do termo firmado, com indicaçào da data de sua publicaçào;

5) Relatório de execução fisico-financeira; :

\\,

,)
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6) Demonstrativo da execuçâo da receita e da despes4 evidenciando os recursos

recebidos enr transferênci4 a conrapartida. os rendimentos auferidoj,ha apliçaçãri dos recursos no

mercado financciro, quando for o caso, e os saldos; :

7) Relaçào de pagamentos efetuados com os recursos da concedente e da insrituiçào.

bem como dos provenientes da âplicação financeira;

8) Relação de bens permanentes adguiridos com os recuÍsos da concedente e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação Íiiranceira; ,;!

9) Relação de bens de consumo âdquiridos com os recursos da concedente e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação ftnanceira;

l0) Relação de serviços de terceiros com os recu$os da concedente e da insÍituição.

bem como dos provenientes da aplicação financeira;

ll) Exúâto da contâ bancária especÍfica, do períodiy i do recebimênto do recurso.

denronslrando a conlÀ zÊrad4 e. se for o caso, a conciliação banciíria;

. 12) Extrâtos da conta de âplicação financeir4 evidenciando todos os rendimentos

auferidos no periodo e demonstrando a conta zerada;

13) Cópia do termo de aceitação deÍinidva da obr4.Iermos de medição, planilha

orçamentrÍia e projetos executivos. quando o objeto visâr à realização dç ôbra ou serviio de engenharia:

l4) CompÍovanle de recolhimento do saldo de recursos db Tesouro Estadualt

l5) Cópia dos ajustes firmados, com os respectivos aditivos e publicações. quando for

o casoi

l6) Relaçâo de localização dos bens adguiridos;

I 7) Notas fi scaiífaturas;

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 instihrição fica obrigada a manter os

documentos relacionados ao Termo de Colaboração pélo prazo ae tO (dê4 âríos, coÍitado da data em

que foi aprovada a prestação de contas. : i

Parágrafo Terceiro: A prestação de contas deverá ser entregue impressa e, para lins

de registro interno da Secretaria de Estado de Educaçãq. em arquivo PD! pesqr;isável"

i

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

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

I ) Relação e medição dos serviços executados;

2) Termo de entrega./aceitação da obra ou serviços assinâdos por um engenheiro;

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

$,
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Parágrafo Quinto: Constatadas quaiquer irregutaridades no Termo de Colaboraçáo.

será feita diligência pela Concedente e será Íixado o prazo máximo de 30 (trinta) dias à instituição, a

parlir da data do recebinrento da notificação, pam apresentação de justificativas e alegações de defesa

ou devolução dos recursos liberados, atualizados.

Parágrafo Sexto: Quando a prestação de contas nãó for encaminhada no prazo

convencionado, a Concedente fixará o prazo máximo de J0 (trinta) dias à instituição, a paíir da data do

recebimento da notificação, para que seja apresentada a prestâção dç contas, ou recolhimento dos

recursos, incluídos rendimentos da aplicação no mercado Íinanceiro, acrescidos dejuros e correçàô

monetária, à conta da Concedente. I I

Parágrafo Sétimo: Em caso de nào apresentação da prestação de contas final, no prazo

estipulado no Tenno de Colaboração" ou a prestação de contas não obtiver aprovação, serão adotadas

providências por parte do ordenador de despesa da unldade Concedente. para a instauraçào de tomadà

de contas especial para apuração dos fatos. identificação dos responsáireis e quantificaçào 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, ilegítimo ou antieconômicô de que resulte dano ao Erário.

Parágrafo Oitavo: Em caso de liberação de mais dei duas parcelas financeiras, a

instituição apresentará a Concedente a prestação de contas parcial, que consiste nâ documentação

especificada pâm a prestação de contas final, com exceçào do comprovante de recolhimento do saldo

de recursos, sendo que a prestação de contas parcial deve seÍ apresentada para comprovar a execuçào

da parcela de recurso rccebida. ern caso de repasses em três ou mais paÍcelas. Dessa Íorma a prestaçào

de contas parcial referente à primeira parcela é condição para a liberação da terceira: a prestação

reÍ'erente à segunda- para liberação da quarta e assim sucessivamente.

O pÍesente Termo de Colaboração terá vigência de l2 (doze) meses, a conlaÍ da data da

publicação no Diário Oficial do Esrado. podendo ser prorogado nos termos da Lei Federal n'.

13.019/2014, a critério das partes, mediante previsão orçamentária para atender a novas despesas. se

houver. desde que justificadas e autorizadas pela aúoridade superior compêtente e requerida pela

insrituiçâo em até 60 (sessenta) dias antes de seu vencimento

U

MA. DO PRAZO DE VIUSULA DC GENCIA
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CLÀUSULA DECIMÀ PRIMEIRA. DÀ DENUNCIA E RESCISAO

Os partícipes poderão denunciar o presente Termo 'de Colaboração, desde que

comunicada por escrito essa intenção com ó0 (sessenta) dias de antecedência.

E faculrado aos partícipes a rescisão do instrumento, a qualquer tempo. poÍ ato

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

proposta devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à concedente em, no mínimo 60

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

USULA I) CIMA Sf,GUNDA - DOS CASOS OMISSOS

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

de comum acordo entre os partícipes.

E parte integrante do prescnte termo, o Plano de Trabalho

CL USULA D C IMA aUARTA D PUB CAÇAO

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

de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, de conformjdade iom os artígôs 37, caput. da

constituiçâo Fcderal e artigo 38 da Lei Federal n' 13.0i9/2014. i ,

Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretaçãd ou execuçãô deste ajuste. ou

de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrirloniais disponiveis. e que não

seja dirimida armigavelmente entÍe as partes (precedida da realização de tentâtiva de conciliação uu

mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das notmas de regôncia

da CÂMARA DE, CONCII,IAÇÀO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

ESTADUAL (CCMA). ] ]
L

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

necessárias. incluindo a execução da semença arbitral. A eventual propositura de medidasjudiciais pelâs

parres deverá ser imediaramenre comunicrda à CÂMARA DE CoNCILIAÇÂo. MEDIAçÀO E

A RBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAI (CCMA), e nâo implica e nenr deverá ser

Secretaria de Estado da Educacão
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPoSIÇÕES FINÀIS

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

E por estarem acordes Íirmam os partícipes. perante 02 (duas) testemunhas, o presenle

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

sobre a matéria.

ao-)6J Jt0
CABINETE DA SECREI'ARIA D

OBERDAN HUMBERTON RODR]
Procurâdor do Estado

Chefe da Pro

\)
APARECTDA DE FÁrrMÁ §irofoonr

Secretária de EsWo da Educação

E tsSTADO DA ÊDUCAÇÀO, em Goiânia.

VALL

S

E

JE

Setorial

idente

Testemunhas:

l" 2"

Nome:Nome:
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interpretada como renúncia à arbitragem, nem aÍbtará a existência" validade e eficácia da presente

cláusula arbitral. ' .


