
Sê<Íêtôriü dê
É!'tàdo da
Édr.r:açãô

Processo: 20200000601 I 067

TERMo DE CoLABoRAçÃo N" !"JJ ,ztrzo.

que entre si celebrarn, de urr) lado. o fistado de
(ioiás. por meio cla SE(:RETARI^ Dli,

ESTADO DA EDUCAÇÃO. rr, de outro. a

oBRÂS SOCI.AIS DA .{SSOCIAÇÃO

ESPÍRITA CHICO XAVIER. na t-ornra abairo:

O ESTADO DE GOIÁS, rcprescntado nestc ins!rumento pclo procurador do
Estado' chefe da Procuradoria Serorial, Dr. oBERDAN HUMBERToN RODRIGUES vAI_LE.
brasileiro. advogado, inscrito na oAIl/Go n" 19.193, RG: i.336.640 ssp,,Go e cpF n.
758.540.581-20, mediante comperência lhe atribuída pela Lei comptementar.nu 5g, de 04 dejulho
de 2006 e suas alterações poste.iores, por intcrmédio da sECRETARIA DE EST.A.DO DA
EDUCAÇÃO, conr setle cm Goiània, capital do Estado de Goiás, sito à Av. Anhangucrâ. n.'. 1.630.

setor Lcste vila Nova, cEP: 74.643-010 inscrita no cNpJ,MF sob o no 0l .409.705,'000 r -20.

TCPIESENIAdA POr SUA titUIAr, APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA.
brasileira, casada, inscrita no cPF' sob o n" 329.607. I92-04 e portador.a dô R(i 36g.625, expe<lit1a

pcla sSP/Ro. rcsidcnre e domiciliada ncsta crapiral, e a OBRAS socIAIS D.4 ASSocIAÇÂo
ESPÍRITA cHICo K.I,VIER. pessoa jurídica de dircito privado, inscrim no cNpJ sob o n..

09.609.248/0001-29, conr sede na Avenida Quero Quero. n.635, Baino Céu Azul, Rio Verrle -
GO. CEP: 75.910-200, representada por seu Presidente, ONALDO CAMpOS NETO, brasiteiro,

inscrito no CPF 93 7.691.i0l -97 e ponador do RG 4329062 DGPC/GO, residente e domiciiiado na

Rua Lélia Coelho Araújo, n" 423. Bairro: Santo Agostinho, CEP: 75.904-750, Rio Vcrdc - GO. nos

tcrmos da Lei Federal 13.019t2014, c da Lei Ê,stadual 20.539/2019, resolr,em, dc múruo acordo,

celebrar o presente TERMO DE COt.AIIORAÇÃO, mediante as cláusulas e condições se[uilrtcs:

CI,A[;ST]LÀ PRI\lUIRA. DO OBJE,TO

O presente Temo de Colaboraçào tem por objeto a destinaçào dc RS 50.000'00

(cinquenta mil teais) à associação acinra qualificada, para transferência de recursos pa]a custeio da

Unidade assistida Obras Sociais Chico Xavier. para beneficiar todos os alunos do projeto escolar

F,ducandário João Clury Nasscr', pala urna melhor aprendizagcm, c um ambientc 0olr cstrutula pâ)'il

ativrdades cscolares, na qual toda criança tem dircito

Scciclirria de Iistado da Fiducaçio
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CI,ÀUSULA SECUNDA - DAS NÍETAS

As metas espccificadas com os respectivos vâlores. constantes do Plano de

Trabalho, poderào sofrer adequações no decorrer da execuçào do Tenno de Colaboração, desde que

nào se altere o objeto preconizado na Cláusula Primeira dcste instrumento e quc scjam prcviamente

aprovadas pela Concedente - Sccretalia de Estado da Educação.

CLAUSTLA TERCEIRi\ - DAS OBRIGAÇ ES

I - Constituem obrigações das Obras Sociais da Associação Espírita Chico

Xavier:

I ) Cumprir Íielmente o objcto pactuado;

2) Prestar contas no tempo detenninado pela Concedente;

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

qualquer tempo, a fiscalização quanto aos aspectos técnicos, financeiros e administrativos dtt

presente Termo de Colaboração, sern prejuizo da ação Íiscalizadora dos demais ór'gàos de controle:

4) Manter os docuútentos comprobatórios das despesas rcalizadas, objcto dcstc

Termo, arquivados enr boa ortlenr, no próprio local em quc foram contabiliza<]os, pelo prazo dc dcz

anos, contado da aprovação da prestação de contas do Gestor do órgão;

5) Apor nas faturas- notas fiscais e quaisquel ouÍos dogumentos de despesa,

obrigatoríamentc emitidos cm nome da instituição, o carimbo idcntilicador com o título, número e

ano do Termo de Colaboração;

6) Arcar com lodos os encargos que poÍventum venham a incidir quando da

execuÇão deste Termo de Colaboração, tais como: obrigaçôes civis' fiscais' tÍabalhistâs ou

quaisquer outros;

7) Abril conta especifica pâra o Ícpasse do recurso objeto dcstc Tcrmo de

Colaboração, não sendo pcrmiticla a utilização de contâ bàncáriâ abertà c/ou utilizada antel iol'nlcntc'

inclusive pâra outros ajustes de mesma natufeza. Os recursos dcverão ser mantidos ncsta contâ

especÍfica e somente poderão ser utilizados para o pagalnento de despesas constantes do Plano rle

Trabalho, sendo necessário a comprovação de saldo inicial da conta zet'adai

ti) Aplicar os recursos rcccbi<ios do Termo de Clolaboraçào' cnquanto não utilizados'

enr cademetas dc poupança de instituiçào financeira oficial' se a previsào dc seu uso for igual ou

superior a unt mês, ou eni fundo de aplicação financeita de curto prazo ou operagão tJe tlercaclo

lastÍeada em títulôs da dívida pública' quancio a utilização dos mesmos ve

S3cretlrlia de Estado da F-ducaçio
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menores que um mês. As receitas Ílnanceiras auferidas serào obrigatoriamente computadas a crédito
do Termo de Colaboração e aplicadas, exclr,rsivamente, no objeto de sua frnalirlade;

9) Comprovar o cumpdmento da contrapartida pactuada que deverá ser depositada
na conta bancária cspecífica do Termo de colaboração, de acordo com os prazos estabelccidos 1o

cronogralna de desembolso estabelecido no plano de tr.abalho;

l0) Realizar ôs pagamentos das despesas do Temro de coraboração rnediante

cheque nonrinativo, ordem bancária, transferência eletrônica ou outra modalidade de saque

autot'izado pelo Banco Central do Brasil, na qual a destinação e o credor tinal tiquem identificados

no documento;

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

Colaboração, com comprovaçào de saldo inicial zerado;

12) Apresentar, na prestaÇão de contas, a documentaçào necessária em ordem

cronológica. dc acordo com as metas previstas;

13) Informar. independente de solicitação, o andamento do Tcrmo de Colaboraçào;

14) Indicar unr Gestor, cuja responsabilidade será o de prestar inforrnações sobre o

andamento do Termo de Colaboração e encaminhar as demandas à concedente;

l5) Indicãr um responsável técnico habilitado, quando a narurcz.a do Termo dc

Colaboraçào assim o exigir.

l6) Restituir à Concedente, obrigâtoriamente, o saldo de recursos não utilizados

durante a vigência do Tenno de Colaboração, bem conro seus rendimentos, devendo o saldo ser

recolhido, ao Tesouro Estadual, por meio de Docrunento de Anecadação de Receita Estadual -
DARE a ser emitido no sitio www.economia.Êo.sov.br;, observando-se a proporcionalidade dos

recursos transferidos pelo Estado conl os recursos da contÍapartida transferidos pela irrstruição, no

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão do objeto do Termo de Colatnração, sob pena

da imediatâ instauração de tomada de contas especial do rcsponsável, dcvendo o côrnprovantc dc

devolução ser encaminhado para o e-rnail contabilidadela)scduc.go.gov.br, mcncionando-sc o tl" dtt

Termo de Colaboração e que se tratâ de devolução de saldo r€lnanesceittc. serrdo que este

procedinrento deverá ser efetuado quando da conclusão do Ternro de Colaboração, quando não for

cxccutado o objeto ou quando não for apresentada devidamente a prcstaçâô de contas.

l7) Identi{icar, sempre que possível, o objeto do Termo de Colaboração como

resultante da aplicação de recursos do govento estadual;

l8) Executar o obieto dentro da vigência deste Termo de Colaboraçdo, conforme

pr0posto no Plano de Trabalho apresentado, que será parte integrante do presente a1uste

independentcrnente de transcriÇàô :

SecÍ.talia de Estado da Educaç
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l9) Permitir o liwe acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas

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

instalaçôes e sistemas referentes ao presente instrumento.

20) manter escrituração contábil regular;

21) Disponibilizar ao cidadào, na sua página na intemet ou, na falta desta, cnr sua

sede, consulta ao extrato deste tenno de colaboração, côntendo, peio rnenos. o objeto. a finalidade

e o detalhamento da aplicação dos recursos.

II - Constituem obrigações dâ CONCEDENTE - SEDUC:

l) Acompanhar e avaliar dc forma global e técnica os projetos a serem

desenvolvidos e executados enr decorrência deste Termo de Colaboração:

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

execuçâo deste Termo de Colaboração e dos recursos repassados;

3) Apreciar as prcstações de contirs parciais on totais apresentadas pela instituiçâo,

podendo deixar dc aprová-las se'npre que verificar a ocorrência de algum dos seguintcs cvcntos:

3.1) Inexecução total ou parcial do objeto pacnradôl

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos:

3.3) Não utilizâçào, total ou parciâl, no objeto do ajuste, dos saldos financeiros,

inclusive os proveniôntcs das receitas obtidas nas aplicações financeiras rcalizadas, quando não

rccolhidos na forma prcvista nestc instrumentoi

3.4) Ausência de docutnentos exigidos na prestação de contas que colllprometa o

julgamento da boa e regular aplicaçào dos recursos.

4) Efeuar o repasse dos recursos financeiros à instituiçào;

5) Promogar "DE OFÍCIO" a vigência do Termo de Colaboração, quando houvcr

atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogaçào ao exato pcríoclo do atraso vcriÍicado;

6)PublicaroresumodoinstrunrentoeseusaditivosnairrrprensaoficialdoEstado.

em cumprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei Federal n' 13.019/201't'

C]I T]SUI,A QUART.A. - DO GESTOR

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

pelo CONCEDENTE.

Parágrafo u..nico: Clor.rstitucm obrigações do GESTOR

Secretaria de Estado da Educação
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I ) Solicitar da CONVENENTE, quando julgar necessár io. esclarecimentos,

intbnnações, relatórios e laudos !écnicos complementares, além daqueles ordinariamente prestados

no cumprimento das obrigações definidas na Cláusuia IIi deste instrunrentol

2) Adotar providêtcias uecessárias ao fiel cumprimento do ajusrel

3) Encaminhar em lempo hábil, a seus superiores, as decisõcs e providôncias quc

ultrapassarem a sua compelênciâ;

4) Acompanhar e Íiscalizar os recursos repassados no que tange so geÍenciamcnto

financeiro e fiscalizaçào de sua execução, examinar as prestações de contas parciais e íinal, exanre

da documentação apresentadâ e, pol meio de relatório, âtestar se ó ou nào satisfatória a rcalizaçào

do objeto do Tenno de Colaboraçào podendo, se for necessário. amparar-se no disposto no Àrt. 51,

itens III e IV.

CT,AUSULÀ QUINT.{ _ DAS VEDAÇ ES

Ê vedado á instituiçào:

1) úilizar os recursos previstos em finalidades divcrsas das estabelecidas no Termo

de Colaboração, ainda que em câráter de emergôtrcia;

2) Pagar despesas a !ítulo de taxas de a<hninistraçào ou similares;

3) Pagar despesas t'ealizadas em data anteriol'ou poslôrior à vigência do Temo de

Colaboraçào, salvo os pagamentos cujo íato gelador da despesa tenha ocorrido durantc a vigência

do instrumentô pactuadol

4) Pagar despesas com taxas bancánas (tarifas de movimentação em conta coffente'

cobrança de extratos, emissão de cheques, entre ouüos), multas, juros ou coneção monetária'

inclusive refôrente§ a pagamentos de obrigações e sncargos civis, nabalhistas, fiscais, tributários,

previdcnciários ou quaisquer outros, sendo que os encal'gos que poft'eniura venham a inc'idir'

irrrlevidamente quando da execução do objelo deverão ser creditados pela instituição à cont;ri

5) Trespassar ou ce<ler a execução do objeto do Tenno de Colaboração' exceto pâtâ

as contratâções necessárias à execução do plano de rabalho e observados os princípios da

adm inistraçào püblica:

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

espécie (dinheiro) de despesasl

7) Realizar paganenros antecipados a fornecedores de bens e sen'iços;

8) Alterar o objeto do Termo de Colaboraçào de fonna a descatactcr iza-io;

Secrelaria de
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9) Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráteÍ educativo, infonnativo ou

oricntação social, da qual não constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem proÚroçào

pessoal e desde que prevista no plano dc kabalho.

CLAI,StrL..r SIiX'I'A - DOS RECI.]RSOS

Para efeito do dispcsto na cláusula primeira, o valor total deste Convênio pert'ar-se-

a R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) serào repâssados pela Côncedente à instituição, conÍbrnrc

Plano de Trabalho.

Parágrafo Primeiro: Os recursos que cobrirão este convênio coneráo à conta rla

Dotação Orçamentiina indicadanos autos, no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reaís), confomre

Plono de Trabalho e dcmais docun1erltos constântes dos autos.

Parágrafo Segundo - O valol do repasse a ser tl"nsferido pela concedcnte nào

poderá ser aumentado, sah,,o se ocoÍrcl situação capaz de justificá-lo, dependen<lo de aprescntação

e aprovação prévia pela Administração de projeto adicional detalhado e de cotlprovaçâo da fiel

execução das etapas anteÍiôres e com a devidA prestaÇào de contâs, alcrl da otrst'n'âncil da

proporcionalidade da contrcpartida. sendo sempro formalizado por aditivo.

IN{A _ EVE,NTIIÀI- OCORRÊNCIA DE FATO RET,EVANTE

A concedente poderá assumir ou transferir â responsabilidade pela execuçào do

objeto, quando couber, no caso de paralisação ou da oconência de fàto relevante, de modo a evitar

sua descontinuidade, inclusive de alterar o PIano de Trabalho em situações especiais'

CI,AUST] l-a otr.rvr - oos E\CARGOS

A instituiçào é responsável pelos encorgos trabalhistas' previdenciários' Íiscais e

comerciais resulÍantes da execução do Termo de Colaboração'

I
I
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CI.AUSULÂ NONA - DA PRESTAÇAO DE CONTAS

E dever da instituição comprovar que aplicou corretamente o Íecurso no objetu do

Termo de Colaboraçào e demonstrar que o realizou com ôs recursos repassados e em obediência às

normas legais aplicávcis à materia, sotr pena dc rejcição da dcspcsa rcalizada.

Parágrafo Primelro: A prestação de contas dos recursos recebidos dar-se-á através

da entrega à Concedente dos documentos fiscais e./ou recrbos originais comprobatórios das despesas

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

regLrlamentado no Tcrmo de Clolaboração.

aufelidos no periodo c dcmonstl ando a conta zerada;

Secreta[ia de Estado da Educaçào
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Parágrafo Segundo: A prestaçào de contâs dos recursos recebidos deve ser

organizada em ordem cronológica de acordo com âs metâs estabelecidas e acompanhada dos

seguintes documentos e anexos:

I ) Oficio de cncaminhamento:

2) Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto;

3) Cópia do plano de traballio aprovado pelo ordenador de despesai

4) Cópia do termo finnado, com indicação da data de sua pnblicação;

5) Relatório de execuçào Íisico-financeira;

6) Demonstrativo da execução da rcccita e da despcsa. evidenciando os recuÍsos

recebidos em rransferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação dos recursos n0

mercado financeiro, quando for o caso, e os saldosi

7) Relação de pagamentos efetuados com os recursos da concedente e da instituiçào'

bem como dos provenientes da aplicação financeira;

8) Relaçào de bens permanentes adquiridos com os recursos da conccdsntc e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicaçào financeiral

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

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

l0)Relaçãodescrviçosdeterceiroscolllosrecursosdaconccdcntecdainstitrrição.

bem como dos provenicntes da aplicação ftnanccira;

I I ) Extrâto da conta bancária específica' do período do recebimento do recltrso'

demonstrando a conta zerada. e, se Íbr o caso' a conciliaçào bancárial

l2) Extratos da conta de apticação financeira' evidenciando todos os rendimentos

I
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l3) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, termos de mediçâo. planilha

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

engenharia;

l4) Comprovante de rccolhimento do saldo dc recursos ao Tcsouro Estaduall

15) Cópia dos ajustes firmados, corn os respectivos aditivos e publicaçõcs, quando

for o caso;

l6) Relação de localização dos bens adquiridos;

I 7) Notas fi scais/faturas;

l8) Relatório fotogr'áfico dos bens adquiridos e obras realizadas;

l9) Relação de treinados ou capacitados, quando for o casoi

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

documentos relacionados ao Temlo de Colaboração pelo prazo de l0 (dez) anos, contado da data

em que foi aprovada â prestação de contas.

Parágrafo Terceiro: A prestação de contas deverá ser enttegue inrpressa e, para

fins de registro intemo da Secretari:r de Estado de Rducação. em arquivo PDF pesquisál'cl.

Parágrafo Quârto: Quando ô ôbjeto do Termo de Colaboraçào visar à rcalizaçào

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

I ) Relação e medição dos serviços executados;

2) Termo de entrega/aceitação da obra ou sen'iços assinados pot um engenheiro:

3) Laudo técnicô de obras e serviços de engeúaria - Anexo Vlll

Parágrafo Quinto: Constatadas quaisquer irrcgularidadcs no Tcrmo dc

Colaboração, será feita diligência pela Concedente e será fixado o prazo t,lráxinro de30 (trinta) dias

à instituição, a partir da data do recebimento da norificaçào, para aPresentação de justificatiYas e

alegações de defesa ou devoluçào dos recursos liberados, ah:alizados'

Parágrafo Sexto: Quando a prestação de contas não for encatninhada no prazo

convencionado, a Concedente fixará o prazo máxirno de 30 (trinta) dias à instituiçào. ir partir da

data do recebimento da notiÍicaçào' pala que scja apresentada a prestaçào de contas' ou

recolhimentodosrecursos,incluítl<:srendimcntosclaaplicaçãonomcrcadotinartcciro'actcscidos

de juros c coreção monetária, à conta da Concedentc

V
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Parágrafo Sétimo: Enr caso de não apresentação da prestaçào de conras Íinal, no

prazo estipulado no Telmo de Colaboração, ou a prestação de contas não obtiver aprovação, serão

adotadas providências por par-te do ordenador de despesa da unidade Concedente para a instauraçào

dc tomada de contas especial para apuraçào dos 1àtos, identiticação dos rcsponsáveis c

quantificação <1o dano, sendo que este procedinrento será adotado nos casos de onrissào no devcr

de prestar contas, de oconência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos e de

prática de qualquer ato ilegal, ilegítirno ou antieconômico de que resulte dano ao Erário.

Parágrafo Oitavo: Em caso de liberação dc rnais de duas parcelas linancciras, a

instituiçào apÍesentará a Concedente a prestação de contas parcial, que consiste na documentaçâo

especificada para a prestação de contas linal, com exceção do comprovante de recolhimento do

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

cxecução da parcela dc recurso recebida, ern caso de repasses em três ou mais pal'cclas. Dessa lolma

a prestação de contas parcial rcfelentc à primeira parcela é condição para â liberação da tcrceira: a

prestação referente à segunda, para liberação dâ quaía e assim sucessivanlente.

Ct, USUI,A I)ECIMA. DO PRAZO DE, \'IGÊNcr..1,

O presente Tetmo de Colabolaçào ter'á r'igência de 12 (doze) meses' a contar da data

da publicaçào no Diário Oficial do listado, podendo ser prorrogado nos tcrmos da Lei Fcderal n".

13.019/2014, a critério das panes, medianÍe previsão orçarnentár'ia para atender a novas despesas.

se honver, desde quejustifica<ias e autorizadas pela autoridade superior compctente e requeridapela

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

C USI,LA D INIA PRI}IEIRd . DA DE CIA E RESCIS.\O

Os participes poderào dcnunci'ôr o presente Termo de Colaboração' dcsde qtlc

comunicada por cscrito essa intenção conr 60 (sessenta) dias de antccedôncia'

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

devidanrente justiÍicado, e a alteraçào do Termo de Colaboração por meio de termo aditivo'

mediante proposta devidamentc formalizada e justifrcada, a ser apresentada à concedcnte cm' no

mínimo 60 (scssenta) dias antes do tónlino de sua vigência ou no pÍazr nele estipulado'

Secretaria de Estado da Educaçào

Ouinta Avenida. Od. ? 1. 2ll, Setor Leste Vila l'lova' Goiânia co - cEP 7-1.6.13

I

__l

\



Sêcrstãrià d€r
Eótâdo d!
Err(lcâção

CL USULA T) CI\{A SEGUNDA _ DOS CASOS OMISSOS

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

oportunidade e de comum âcordo entre os partícipes.

CLAI-ISIJLA D CI}IA TERCEIRA - DOS TER\IOS INTEGRANTES

É paÍte intcgrante <Jo plcsente termo. o Plano de Trabalho,

CL,!\USUI.A DÊCllIA QUARTA - DA PUBLICAÇÀO

Para eficácia do presente Terno de Colaboração, a SEDUC prcvidenciará a

publicação de seu extrato no Diário Ollcial do Estado de Goitis, de conformidade conr os arti-cos

3'7. caput, da Constituição Fcdcral e aÍigo 38 da Lei Federal n' 13.01912014.

óiFusúr.l oÉclliÀqutxrA -Do FoRo

Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou erecuçào deste âjuste.

ou de qualquer folma odunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e

clue não seja dirimitla iunigavelmenle entre as paltes (prccedida da realizaçào dc tcntativa dc

conciliação ou Inediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos terntos das

normas de regência da çÂMARA D6 CONCILIAÇÀO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA

ADMINISTRÁÇÃO e,St.tOUet (ccMA).

AsparteselegernoForodaComarcadeGoiâniaparaquaisqucrtrrcditlasjutliciars

neccssárias. incluindo a execuçào cia sentcnça alüitral. A c\:entual propositura dc mcdidas.iudiciais

pelas partes deverá ser in.lediatarnenÍe cornunicada à CÂMARA DE CONflLIAÇÀO'

MEDIAÇÀO F_ ARBTTRAGEM DA ADMINISTRAÇÃo E,sTADUAL (CCMA), e não implica e

nem deverá ser interpretada como renÍrncia à arbitragem, nem afcrará a exisrência' valitladc c

chcácia cla prescnte cláusula arbitral.

CL,ÀuslrlÀ t) CIr,T,T SN,XTI . DAS DISPOSIÇ E,S FINAIS

Aplicam-se ào Presente Tenno de Colaboração todâ a legislaçáo e nonn

sobre a materia

SecrelaÍia de

Quinta Avenida, Qd Tt' :12, Setor Les
Estado da Élducaçào
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E por estarem acordes firmam os participes, perante 02 (duas) testemunhas, o

presente âto em 03 (três) vias de igr:al teor e forma para todos os efeitos jurídicos.

GABINETE DA SECRETARLA DE ESTADo DA EDUCAÇÀO. em Goiânia,

ao 15 | t9, teb

APARECIDA DE, FATIMA
Secretária de E

Ot.I SOARES PEREIR
da Educação

OBERDAN H UI\,IBERTON RODRIG
Procurador do Estado

Chefe da Procuradoria Setorial

OS NETO
Presiclente

Z"

Nome :

VALLE
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Secletarl
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