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TERMO DE cotÀBoRAÇÃO N"

lg0n022,que enhe si celebran, o Estado de

Goias, por meio da §§CB§TARIA D§

ESTADO DÀ EDUCÀÇÃO E a

A§§ocrAÇÃo nr PAI§ E AMrGo§ DO§

EXCEPCIONÀI§ * APAE, na forma abaixo:

O E§TADO DE GOIÁ§, por intermédio da §ECRA'TARIA DE ESTADO

AMIG0§Do§EXCEPCI0NAI§.APAE.,pessÔajurídicadedireito
insçrita no

CNPJsobono02.158.129/000I.5S,comsedenaAvenidaTancredoNeves,
269, Sstor Sul,

Formosa-G0,CEP:73.802-005,representadaporsuaPresidente'IE§A
VÃO LISBOA

MARCHE,SANO D§ §REITAS, nos termo§ da Lei Fsderal 13'019/2014' da Lei Estadual

2l .ü641202l,resolvem, de mútuo acordo' oelebrar o presente TERMO DE COLAB0RAÇÃO,

me«liante as cláusulas e condições seguintes:

O presenteTermo de Colaboração tem por objeto a destinação de R$ 200'000'00

acima qualificada, destinada para investimento na construção
(duzentos mil reais) à instituição

À8.
ds salas de aula na Associação de Pais e Amigos dr:s _AP

As metas especificadas com o§ respectivos valores' do Plano de

Trabalho, poderão sofrer adequações no decorrer da execução do Termo laboração, desde

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

previamente aprovadas pela Concedente - Secretaria de Estado da

Secretaria de Êstado da Educação
74.643-030

- bo onrn'roPRIM§IRA

»A§ METASSEGUNDA
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I - Constituem obrigações da Associação tle Pais e Amigos

l) Cumprir ftelmente o objeto pactuado;

â

presente T

eontrole;

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

Termo, arquivados em boa ordem, no pr'óprio local em que foram contabilizados;pelo prazo de

dez anos, contado da aprovaçâo da prestação de contes do Gestor do órgão;

5) Apor nâs faturas, nota§ fi§ceis e quaisquor oukos documentos de despesa'

obrigatoriamente emitido§ em nome da instituiçâo, o carirnbo identificador:com o título'

número e ano do Termo de Colaboração; i

6) Aroar com todos os encargos que porventura venham a inçidir quando da

execução deste Termo de colaboração, tais como: obrigações civis' ftscais' trabalhistas ou

?)Abrircontae§pecíficaparaorepassedorecursoobjetodesteTermode

Colaboração, não sendo permitida a utilização de conta bancária aberta'e/ou utilizada

anteriOrmente, inclusiv§ para Outros ajustes de mesma natureza' Os recursos deverão ser

mantidos nesta conta específica e somente poderão ser utilizados pera o pagâmeÍlto de despesas

Çonstantes do Plano de Trabalho, sendo necçssário a cq$pÍovagão de saldo inicial da conta

zerada; N'
g) Aplicar os recursos recebidos do Te§no de colaboração, enquanto não

utilizados, em oademetas de poupança de instituição frnanceira ofrcial, se a previsão de sEu uso

for igual ou superior a urn mês, ou em fi'rndo de aplicação financeira de curto p11zo ou operação

de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública' quando a utilização dos mesmos

veri{icar-se em prazCI§ menoÍes quc um mês' As receitas Íina1ei1s 
'duferidas 

serão

obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de Colaboração e aplicadas' qxclusiYalnente'

no objeto de sua frnalidade;

Secretaria de Estado daEducaçâo
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Colaboração, com comprovação de saldo inicial zerado;

12) Apresentar, na prestação de contas, a documentação necessária em ordem

do Termo de
cronológica, de acordo com a§ metas previstas;

l3) Informar, independente de solicitação' o andamento

Colaboração;

t4) Indicar um Ge§tor, cuja respansabilidade sení o de prestar informações sobre

dos recursos transferidos pelo Estado com os recur§o§ da contrapartida pela

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

Colaboração, sob pena da imediata instauração de tomada de do responsável.

devendo o comprovante de devoluçõo ser o e-mail

oontabilidade@seduc.go. gov'br, mencionando-se o no do e que se trata

de devolução de saldo remane§oente, sendo que este deverá quando

da conclusão do Termo de Colaboração, quando não for executado o objeto quando não lor

âpresenteda devidamente a prestaç6o de oontas'

1?) Identificar, sempre que possível' o objeto do Termo de

resultante da aplicação de recursos do govemo estadual;

Secretaria de Estado da Educação
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l8)ExecutaroobjetodentrodavigênciadcsteTermodeColabclração,conforme

propostonoPlanodeTrabalhoapresentado,queseráparteintegrantedopresenteajuste

independentemente de transcriç6o;

19)PermitirolivreacessodosservidoresdosÓrgãosoudasentidadespúblicas

concedentes e dos de controle interno e externo estadual aos proces§os' documentos'

informações, instalações e sistemas referentes ao presente instrumento'

20) manter escrituração contábil regular;

2l)Disponibilizaraocidadão,nasuapáginanainternetou,nafaltadesta,em

sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo, pelo n"lenos, o objeto, a

frnalidadeeodetalhamentodaaplicaçãodosrecursos.

II - Constituem obrigações da CONCEDENTE - SEDUC:

l)AcompanhareavaliardeformaglobaletécnicaosprojetosâSerenl

desenvolvidoseexecutadosemdecorrênciadesteTermodeColaboração;

2)Designar'umrepresentant§comogestorqueacompanharáefiscalizaráa

execução deste Termo de Colaboração e dos recursos repassados;

3)Apreciarasprestaçõesdecontasparciaisoutotaisapresenladaspela

instituição,podendodeixarcleaprová-lassemprequeverificaraocorrênciadealgumdos

seguintes eventos:

3.1)

3.2)
ftnanceiros,

quando nâo
3.3)

inclusive os proveniente§ das receitas obtidas nas aplicações

recolhidos na forma prevista neste instrumento;
de contas que comprometa

3.4) Ausência de documentos exigidos na

o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos'

4) Efetuar o repa§se dos recursos ftnanceiros à instituição;

5) Pronogar,.DE oFÍCIo,, a vigência do Termo de Colaboração, Quando houver

atraso na liberação dos reoursos, limitada a Prorrogação ao exato período d1 atraso verificado;

6)Publicarorg§umodoinstrumentoeseusaditivosnalmpren:l.ofrcialdo

Estado,emcumprimentodoartigo33,parágrafoúnicodaLeiFederalnol3.0lg/2014.

Seçretaria de Estado da Educação
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t3§lá,§

4) Acompanhar e fiscalizar os re§ur§os repassados que
ulhapassarem a §ua cornPetência;

gerenciamento financeiro e fiscalização de sua oxecução, examinar as

parciais e final, exâme da dooumentação apresentada e' por msio de

não satisfatória a realização do objeto do Termo de Colaboração'

É vedado a instituição:

1) Utilizar o§ recur§os previstos em Íinalidades di

Terrno de Colaboração, ainda que om caráter de emergência;

2) Pagar despesas e título de taxas de adminis$ação

no

a

tange ao

de contas

seéou

do Termo

no

3) Pagar despesas realizadas em data anterior ou posterior

durante a
de Colaboração, salvo os pagamentos oujo fato gerador da despesa tenha

vigência do instrumento Paotuado;
em sonta

4) Pagar desPesas som taxas bancárias (tarifâ§ de

corrente,cobrançadeextraÚos,emissãodecheques'entreoutros)'multas'
0u correção

monetária, inclusive referentes a pagamentos de obrigações e encargos trabalhistas,

fiscais, tributários, previdenciários ou quaisquer outros' sendo que os que Porventura

venham a incidir indevidamerrte quando da execução do objeto deverão creditados Pela

instituição à conta;

vigência

oçorrido

Secretaria de Estado da Educação
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§§IA§,

5) Trespassar ou seder a execução do objeto do Termo de exceto

para âs contratagões necessárias à execuçâo do plano de trabalho e observados princípios da

administração pública;

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

em espécie (dinheiro) de desPesas;

7) Realizar pagamertos antecipados a fomecedores de bens e iços;

8) Alterar o objeto do Termo de Colaboração de forma a

9) Realizar despesas com publicidade, salvo a de canâter

Io;

infurmativo

caracterizem
ou orientação social, da qual não constem nome§, símbolos ou imagens

promoçâo pessoal ç desde que prwistano plano de tralalho'

SEXTA _ DO§ RACUR§O§

DE FATO- EVENTUAL OC

A concedente poderá assumir ou Úansferir â responsâbilidade execução do

objeto, quando couber, nô caso de paralisação ou da ocorrência de fato ele modo a

evitar sua descontinuidade, inclusive de alterar o Plano de Trabalho em

Secretaria de Estado da Bducação
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especiais.

para efeito do disposto na Cláusula Primeira, o valor total deste Convênio

perfar-se-á em RS 550.000,00 (quinhentos e cinquerüa mil reais), dos quais R$ 200'000'00

(duzentos mil reais) serão repassados pela Concedente ao Convenente' e es§e' como

contrapartida, participará com R$ 350.000,00 (trozentos e cinquenta çil reais\ conforme Plano
\\l

de Trabalho e demais documentos constantos dos autos' 
\\§N I

Parágrafo Primeiro: o valor do repasse a ser transàrido pela concedente não

poderá ser aumentado, salvo §e oeorrer situação capaz de justificá-lo' dependendo de

apresentação e aprovação prévia pela Administraçâo de projeto adicional dêtalhado e de

comprovaçâo da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas' além

da observância da proporcionalidade da contrapartida, sendo §empre formalizado por aditivo'



§gt§§
ENCARGO§* DOSOIT

I)E CONTASDANONA

Ainstituiçãoéresponsavelplosencargostrabalhistas,

e comerciais resultantes da execução do Termo de Colaboração'

Íiscais

eem

ser

É dev* da instituição comprovar que aplicou oolretâmente o no objeto

do Termo de Colaboração e demonstrar que o realizou com os reeur§os

obediência às normas legais aplioáveis à matéria' sob pena de rejeição da realizada

Paragrafo Primeiro: A prestação de contas dos recursos dar-se-á

entrega à Concedente dos documentos Íiscais originais das desPesas

ou equivalentes e formulários. devidamente preenchidos e assinados' do prazo

regulamentado no Termo de Colaboração'

Parlgrafo Segundo: A prestação de contas dos recursos

dos

organizadaemordemcronológicadeacordoÇornasmeta§estabelecidas

seguintes documentos e anexo§

l) Oficio de encaminhamento;

2) Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto;

3) Cópia do plano de trabalho aprovado pelo ordenador

4) Cópia do termo Íirmado, com indicação da

5) Relatório de oxecução fisico-frnanceira;

6) Demonstrativo da execução da receita e da

recebidos em transferência, a oontrapartida, os rendimentos auferidos na dos rçcursos

no mercado financeiro, quando for o caso' e os saldos;

7) Relação de pagamentos sfetuados com o§ recur§o§

instituição, bem como dos provenisntes da aplicação financeira;

8) Relação de bens permanentes adquiridos com o§

instituição, bem como dos provenientes da aplicação frnanceira;

9) Relação de bens de consumo adquiridos com o§

instituição, bem corno dos provenientes da aplicação Íinanceira;

10) Relação de serviços de terceiros com os reourso§

instituição, bem somo dos provenientes da aplicação financeira;

Secretaria de Estado da Educação
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demonstrând0

1 1) Extrato da conta bancária específica, do período do

a conta zerada, s, se for o caso' a conciliação bancária;

12) Extratos da conta de aplicação ftnanceira,

rendimentos aufsridos no período e demonstrando a conta zetada;

l3)Cópiadotermodeaoeitaçãodefinitivadaobra,termosde

do recurso,

todos os

planilha

ou seruiço de
orçamentária e projetos executivo§, quando o objeto visar à realização de

engenharia;

14)ComprovantederecolhimentodosaldoderecursosaoT
Estadual;

15) Cópia dos ajustes {irmados, com os respectivos e publicações,

quando for o caso;

16) Relação de localização dos bens adquiridos;

I 7) Notas fiscais/faturas;

18) Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras

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

20) Tenno de compromisso por meio do qual a in§tituição fioâ

Parágrafo Terceiro: A prestação de contas deverá ser impressa e, Pâra

fins de registro interno da secretaria de Estado de Educaçâo, em arquivo

Parágrafo Quarto: Constatadas quaisquer no Termo de

os documentos relacionados ao Termo de colaboração pelo prazo de l0

data em que foi aprovada a prestação de contas'

colaboração, será feiüa diligência pela concedÔflte e será fixado o prazo

dias à instituição, a partir da data do recebimento da notificação,

justificativas e alegações de defesa ou devolução dos recursos liberados,

a manter

contado da

de 30 (trinta)

apresentação de

no prazo

a partir

de contas, ou

Parágrafo Quinto: Quando aprestação de contas não

convencionado, â Concedente fixará o pra?-o máximo de 30 (trinta)

da data do recebimento da notificação, para que seja apresentada

recolhimento dos recursos' incluidos rendimentos da aplicação

acrescidos de jutos e correção monetâria, à conta da Concsdente'

for

dias à

ÍI

no

Secretaria de Estado da Educaçâo
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USULÀ D DE CIA-DO

no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência ou no

Secretaria de Estado da Educação
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Parúgrafo§exto:Emcasodenãoaprssenteçãodaprestaçãodecontasfinal,no

prazCI estipulado no Termo de Colaboragão, ou a prestâção de contas não obtiÍer aprovação'

§Õrão adotadas proyidências por parte do ordenador de despesa da unidade 
:*t::*t 

para a

instauração de tomada de contas ospecial para âpuração dos 
'*:t'. 

ife.ltificaVao Oos

rcsponsáveis e quantificação do dano, sendo que este prosedimento será adotâdo nos casos de

omissão no dever de prestar conta§o de oçonência de desfalque ou desvio de diúheiro' bens ott

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

dano ao Erário.

ParágrafoSétimo:Emcasodeliberaçãodemaisdeduasparcelasfinanceiras,

a instituição apresentará a concedente a prestação de contas parcial' que consiste na

documentação especificada para â prestação ds conte§ final, com exceção do comprovante de

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

para comprovar a execução da parcela de recurso recebida, em ca§o d; renasls:i:'ou mais

parcelas.Dessaformaaprestaçãodecontasparoialreferenteànrimliro:'*:"n*io''"".::

a liberaçâo da terceira; a prestação referente à segunda, para liberação da quarta e asslm

sucessivamente.

oprcsonteTennodeColaboraçãoteravigênci*de.Z4(vintetn':lt1ltj:^:

contar da data da publicação no Diário Oficial do Estadoo podondo serprorogâd:-::,t "*"'
da Lei Federal ,,o. 13.019/ 2014, acritério das partes, mediante previsão orÇa1entária para

atender a novas despesas, se houvern desde que justifrcadas e.autorizld'::-t::**td*'

superior competsnte e requerida pela instituição em até 60 (sessenta) diaS antes de seu

vencimento.

0 presente Termo de desde que
Os

comunicada Por escrito essa intenção eorn 60 (sessenta) dias de antecedência'

É facultado aos PartíciPes arescisãodoinstrumento,aqualquertempo'porato

devidamente justificado, e a alteração do Termo de Colaboração por meio de termo aditivo'

mediante proposta devidamente formalizada e justificadar a seÍ apresentada à concedente em'

nele

PRAZO

EPRIMAIRA - DA



§EGTINDA - DO§ CASO§

TERCEIRA. nos rnnuos

oscasosomissosserãoobjetodeanáliseeestudoparasoluçãoemcada

oportunidade e de comum acordo entre os partícipes'

E parte integrante do presente termo' o Plano de Trabalho'

ParaeficáciadopresenteTermodeColaboração,aSEDUCprovidenciaúa

publicação de seu extrato no Diário oficial do Estado de Goiás' de conformidade com os artigos

3T,caput,daConstituiçãoFederaleartigo38daLeiFederalnol3.0lg/2014.

Qualquerdisputaoucontrovérsiarelativaàinterpretaçãoouexecuçãodeste

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

disponíveis, e que não seja dirimida amigavermente entre as partes (precedida da realização de

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

nostermosdasnormasderegênciadaCÂMIneDECoNCILIAÇÃo,MEDIAÇÃ0E

ARBITRAGEM DA ADMÍNISTRAÇÃO ESTNDUAL (CCMA)'

AsparteselegemoForodaComarcadeGoiâniaparaquaisquermedidas

judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral' A eventual propositura de

medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE

C0NCILIAÇÃO,MEDIAÇÃ0EARBITRAGEMDAADMINISTRAÇÃ0ESTADUAI.

(CCMA),enãoimplicaenemdeveráserinterpretadacomorenúnciaàarbitragem,nemafetará

a existência, varidade e eficácia da presente cláusula arbitral'

Secretaria de Estado
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Apticam-se ao presente Termo de Colaboração toda a

vigentes sobre a matéria.

E por estarem acordes frrmam os partícipes' perante 02

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA

APARECIDA DE T'Á'TTUTI
Secretária de

IESA GALVÃO MARCHESANO DE

e norrnas

em Goiânia,

Presidente da Associação

Nome:

S;1,*-

Quinta Avenida' Qd.7l' -GO-CEP

em t3 de

PEREIRA
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SEXTA. DA§


