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l(,1/2021, Llue cnlru si celchratn, o L'lstatlo clc

( ioi/rs, ll()r rttt: irl rÍtt §llClltli'l'^ltl,,l Ill,

l,lS't'AI)o l)^ lill)Uc^ÇÃ() c ir
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na forma abaixo:

0 ll§'IÂDO I)ll üOIÁS, pol irrtr:r'mú<[ir: cln SIICRII't'ÀltlA DIt IiS'IADO

l).\ l;ll)tlCi\Ç-ÀO, curr sctk: cnr Ciuiànil, Crpitlt tlo listaclo dc Coiás, na Quinta Avenida, Qd.

71, rr" Jll. Setor l,cstc Viln Novl, inscrita no CN['J/MI? sob o n" 01.409.70510001-20,

rcprcsr.:r'rlrrrlit pof suu titular, r\l',,\ltIIClDÂ DII trri'flM^ GÀVIOLI SOAITBS I]EltEIltÂ,

t:nrsilcirrr, pr'olcssirrr, cilsirrlir, iusclitu no CPll sol: o nu 329.6A7.192-04 e portaclora do RG no

lô8.625 - SSP/RO, rosirlcntc c dor,riciliath ncst"u Capital, e a ASSOCIAÇÃO DIl PÀIS E

r\l\,ttÇO§ DOS ttXCllI'CIOl.{.,\lS ÂMICOS DII PÍ,ANrtLTlN^ - GO, pcssoa jurídica de

rlircito lrrivldo, inscrita nr-r CNP.J sob o 11" 01.'130.22010001-33, cour sede no Baíro Banolândia,

Qd. t79, I-t 2, Planaltina-ÇO, '13.152.,010, reprcsentaclir por sua Presiclcnte ANA CRISTINA

FIi.IltT.,\S DOS SÀNTOS fRÓnS, rlos ten)1os da Lei Federal 13.0t9/2014, e cla Lei Estadual

y.A(,4}AZI, resolvcln, cle mirtuo acor{lo, çclcbrar o prescntc TERMO DE COLABORAÇÃO,

r::cdiattte as cláusulas e condições seguintes:

USULA -DO OBJE

I
Sccrctaria dç Ilstado

uirlto Qd. 71, 212, Sctor Lcstc Vila

'1 ",, ,

,!

O prcscnte Tcrnro cle Colaboraçiio tcru por objeto a destinação de R$ 120.000,00

(cc,ro c viptc rnilrcais) à instituição acirna qualiÍicacla, para cortstruçiro dc 3 (trcs) salas dc aula

ç banhciro adaptado a âlunos da Apac crn



t,t,\ I l\r!1, nft 8\l^ltu

USULA S§ÇUNDA - D MITTÀSCL

As uretas espcciÍicaclas coÍl'l os respectivos valores, constântes do Plano de

'['rabalho, pgclerão soÍicr acicquaçõcs no decorer da execução do 'Íenno cie Colaboraçáo' desde

que não sc altere o ofrjeto preconizaclo na Cláusula Primeira destc instrumento e que scjarn

previanrente aprovadas peia Concedente - Secletaria de Estado cla Eclucação'

I - Constitucnr obrigações da Àssociação rle Pais e Âmigos dos Exccpcionais

Amigos de Planaltina - GO:

1) Cumprir fielmcnte o objettl pactuado;

2)PrestarcontasnotempodeterrninadopelaConcedente;

3) Facilitar os meios para que a Concedente e/ou creclenciados por ela, exerçaln,

a qualquer tempo, a fiscalização quanto aOS aspectos tócnicos, finauceiros e administrativos do

presente Temto de Colaboração, sem prejuízo da ação frscalizadora dos demais orgãos de

controle ;

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

Tenrlo, arquivados em boa ordem, no proprio local ent que foram contabilizados, pelo prazo de

dez anos, contado da aprovação da prestação de contas do Gestor do Órgão;

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

obrigatoriamente emitidos ern nome da instituição, o cadmbo identificador coln o tituio,

número e aro do Tenno de Colaboração;

6) fucar com todos os encaÍgos que porveutura venhatn a incidir quando da

execução deste Tenno de Colaboração, tais como: obrigações civis, fiscais, trabaihistas ou

7) Abrir conta especítica para o ropasse do rectrso objcto dcste Temro de

pcpnitida a utiiização dc conta bancliria aberta ciou utilizada

para outros ajustcs cle mesma nattlreza. Os rccursos dcverão seranteriormcnte ,

mapticlos ncstâ conta especíÍlca e §omcnte poderão ser utilizados para o p

aldo inicial da

USULA TERCEIRA - DAS ESOBRIGAÇ

zerada;

dc [,s

des
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no objcto de sua finalidadc;

9) Cotnprovar o cumprimento ria contrapadida pilctuadii cptc devcrá

específica do Tenno de Colaboraçã0,

dos no cronogramâ de desernbo lso estabelecido no

10) Realizar os pâgâm s das despesas de Colaboração mediante

cheque nominati ordem bancária, transferôncia ou oll tra rr:oclalidade cle sâqus

autorizado pelo Banco Central tio Brasil, na qual destinação e o credor hnal fiquem

identiÍjcaclos no documento ;

{ tttttl
v*t,t.
{'}\h A
fií il r1-

ColaboraÇào;

l4) Indicar um Gestor, cuja responsabiliclade será o de prestar infonr:açÕes stlbre

o aldamento do Termo de Colaboração e encartrinhar as ciemattdas ao concedente;

Colaboração assim o cxigir,

l6) Restituir à Co:rceclente, obrigatoriâmente , o saldo cle rccursos não utilizldos

durante a vigêpcia do Termo de Colaboração, bem conto seus rendiuretltos, devetldo o saitio scr

ao Tesouro Estadual, por rneio dc Documento dc An'ecadtçtio de Rcccitt fistnduni *

DAREaseremitidonosltlowwr,r/.çcotLomia,go.gov..Fr;,obscrr,and0.s§apropor'cionnlid*dç

cJos recursos transfcridos pelo Estacio Çom os rscursos da contritpartiila transfcridos ptla

insriruição, no prazg improrrogár,el de 30 (trinta) dias da conclusão do objeto ritl 
'l'crttto 

dc

Colaboração, sob pcna da irncdiata instar"rração ric lonracla de contns §speci§l do rcsponsár'cl,

cle ventlo o coitrprovatttc ilc clcvolLrçiro scl' cn';atttitthatio o e -nuril

contabilirlade@scriuc.go,gov.br, tnencionartdo'sc (r tt" do'leLttto e Llue s§ tr$tü

Secrçtaria de §stado da
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l?) ltlcntilicilr, §crilllrú tlttc P655ivç1, o trlrjcto tl: Terttto dc Colabortçào cottto

rçstrltitutc th ;rplic;rç;ro ilç rccltrstls d() §.(t\:L'rno r:staJunl;

1§) f]x**itnr 1 ;rbidt6 çicnlr,.r iiir yi!.ôgcil ticstc "1'*rnl* dç Colrlrolaçào, uontbnrtc

llropt)stü rro [rhuii rir "1'rnlr;rl]io lprrs*ut;rúlr, t1tru scrli [ríirtt it]tcglrtrttc tlo llrcscntc [iu§tc

i tttlcPcrtiL'tttc|t'lcltrr' r.lc It tit tsit içirr :

r - :l -l§j lcrrtritiy u liyrçr rtÇ(§si) rirts st:n'ici*r*s dos í:rgiios ott dl§ cnticilrlcs priblicas

**nscrictrtcs e tlos tirt r,'rrrrtlr,l* irll("llr{} r ç\lcnl(l f §tlt(iu;}l n(ls Pl'lu('sso§. Lloculllgllto§'

iltlilrrrrlrç:ü*s. insl;illiçües c sislçrtt:tr re lclÇrllü1 ili.) llrcrdlltc lll)trlilllcl)to'

]t)) rtl,trrtCf ç:r I )ltll tÇ'irr r trll{'iirtl tC':tll'tt '

ll) üisfolii:ilizlr lo eir;1lulli:. tl;i suil 1t;igirr;11i1 illtcl'nç( oll, llil tilltll (lçstll, rl11

srt;t scilc, c(1ilsll11il ílt'l exlrtll() tlr,:st( 1ff111r).'l; çr,l.rlt"l.r\:-ltt' u'r'tttttltlrt' lriirr l)lt'llt)S' Ü 
"rlr-ictÚ' 

I

tlxrlitjttic * it tiçlnllt;tttttrttltt rll ;ipf lt,rr,liLr ilr)s í'(t't[{'ii]$'

t

{.4}!t4ü;1 fid t'ls!}

â. s#ít
YSçg

Il - (0ns{ittt*ttr oLrrigllçttes *lx ('(}NÜH1]tiN-l ti - §'LliltjCl

l ) ,,\r*ll1.riirrlr;rr' a l'rr';rlr"rr r.it' írlnr13 ill*l:nl * tiçrtir:li $s f lt)]Út(ls il s('lclll
-t

ri*scrtvt)lvirlus * r:xccrttüd()$ rür rtç'l,t't'rittci;l r.lt"stc '1'çtttlr"r ti': ('*l;lllorlt',:ar"ii,

li ilcrigrrtu" üll] l'('llí'(]*iltutrlü \'i!tt1(1 rlr:.i{11r qllt: il(i,)lltl)llllhilli} c ljSçlrlif"irr;r lr

(:§cüuÇiN) d*stç "i'*ntttr il* L'irl;tlr*t';tçitrr r tl'rJ l 
"rlll 

str) I \'11'lss'trlt)$\

\11l'ut:ixl lrs lrrrslltçilt'r tlt'\'(rlll:l\ ltlttet'tis r"rrl ttttltis itprcsctttild*s p*h

ilr*tituiE:i0, porlcrxl* t["ixlit'tlr'rlrr,,rYri-l;ls 'c{ll)l]If rlllc \'r'rili{iir ii oü*nültçil ilc ;rlgtttl dus

.\U$tl tlllCS Ü\'Ülltt)S:

:1. t ) lrtclcirtçi,r ttrl.tl t:il I,.rrui.rl .|1' lrlrit'ltr l).1,'ttt.l(lt):

.i.2) t)çsvin ..i* tirtrllitl:r''l* ttl't ltrliç:xçLio rlos r{rur§(}s lllrttsleriJtts; 
._

.i.i) NÍo urili;:rçio. toll11 Otl prrci:rl, no ohjct* ilrr njristc' rlos srliltrs Íittrtttcciros'

iicuçÕc» litrtttce it'lls rculizlrdns, cluilndCI não

rccrrlltirlrrs rr.r lrJrrt]lr llrcr ist;r rlisIe ittstrttlll{llti):

i.4) Ârrsirrciu tic tl,.',r'urrrcutos *xigiilos nil prü§tâÇilú tie cottllls

o julgnureuto da boa 0 rcgl]lür npliclçiio d0s rccttrsos'

4) Elcnrar o repsssc dts rccursus Íinançeiros à

irrclusivç

Quintr Aveniúu, Qd. ?1, ? = c0 - cEP ?-1.641-03ü



t'()rfl! l)ti ( )lrl( ll()" tr vig0ttcitt tlo 'l'crtitrl rlc Colal:oritçíio, qttattdo Ilouvcr

illlllsr\ trir Iilrr'ritçíirr rlulr t'trtrtthtrx, litttilrttltt tt llr0r'rCIsâÇíio irô exâto pcrÍoclo do atraso vcrificaúo;

(:) I'trlrliolr,p t(jr.r1l1() rl6 inttlr,rrluntu Ê tieus ar.litivtts tta itrprcnsu o{icial do

listrrrlrr, url orrrrrPr"itlrç,ntrr tlo irrlign il8, pnriigrnlir ítnico rln Lei Fcclffal n" 13,01917AW'

tllitil.,A Qt.li\1,1,'l'À * Í)() R

0 Otls'l0li rlo presen(e rliusre scrá clesignaclo por nreio dc Portaria a ser

r,litlt(rl'iuh pultr 0()Nil11l ) tjNl'l i,

I'rtrrigrntir ittrir:o: Cottstitttottt *5rigações do GIISTOR':

l) Soliçit1r rl1 CON\ullNllNl'E, r'lrrnndr: julgaL necessário, esclarecirrentos,

irtlirrrnl(:t'iirS, rUlrrltirios u lutttl6s tecttic6s cotlplctnentarCs, a[ónr daqgeles Ordinariamente

|f\:Slit(l()s tttt (:tttttprimçnto rlns olrrigtçircs clcíinitlas na Clártsula III dcste instrunrento;

?) Arlotirr: proyitlôncins nccçssár'ias ao Íiel crtmpritttcttto do ajuste;

'I) lirlcntninhilr t:lll te ttrllo hát:il' a scus sultct'ioros' as dccisões e providências que

ull tll)tt$§illoltl il §uil contputêtlr;itt;

4) Acprnpllfinr. c llscaliznr os rccrlrsos t'c1:assaclos I1o que tange ao

!),r!r$*Çi*nt$,to finuncçiro e Íiscnlizlçiio dc strl exccução, cxíuuitiat' as prcstaÇõcs de contas

I)lrr(riilis ç fittrrl, üxttlt1c (lit (loorturcutnç:iio nprusentncln c' pol'rueio clc lclatório' atestar se é ou

rriio srrris{irttir.irr n r.calirnçiÍo rlo obiclo clo "fcrnto tlo clolaboraçãro,

l"J§tJI",^ QUIN'I" Â - DÀS VEDAÇ lI§

§eçrutrtLltr tlu Lis

12, Sçlor l.cst*

u

À

1!,,,1:llntlo n inst ittriç:ito I

l) Utilielr 0§ rcoutsos prcvistos cm f inaliclaclcs clivclsas clas estabelecidas no

.l^crttt(l tltl (.]oltrlroLttçíio, nirteln (lIl$ cn1 crrt.iil,or clc cnrcrgôlrcin;

?) l,ngnl tlc.spcsirs a lílulo clc lnxns clc achuinistt'nçito ott sintilarcs;

3) l'fllínr «lcsl:csits rcrlizr'l(Ifl§ Çln (lntn attl'erior ou postorior à do Tcrmo

durantc a

etn conta

tcnhai[: (lulnlrot'ttçiitt, sítlvo ()s pilSnll]ütttos cttio Íirto gcraclclr cla

v i1lünoitt rlo i ttst rtttttcl"lt0 pfl 0t tlil(lol

rl) Iltrfi,lL tlespcsns ü()nl lnxfl§ bnncfrrias (turifas dc

r)()r.r,ü*trr, 1:1rIrrirrrçir tL.: çxtrltus, crrrissíiu tlc uhcqrtcs, crltl0 outlos), tttttltas, jttlos ott correção

,ro,ctril.il, inclrrsivç r,,.rl0rr.:rrtcs il l)ilSlrllçlltos clo ulrrigaçôcs c encargO§ civis, rrabalhistas,

(")rrinlt r\vçnirht,



u quiliÍi(lucr outx,§, (f tlc ()s utt(tary,t):; qtJt: p('rvcttLura

cla oxccuçãtr do trbjctrr r)t:vçrío sçr oruditailo:t PaJa

instituição à corrta;

5) Trespassar ou ceder a clo objcto do 'furma dc Colabaruçátt, çzçslts

parâ as necessárias à execução do Plano de trabullto ç <thsr:rvaútts as princípiçts da

udminisração pública;

6) Sacar recursos da conta especíÍica do Termo dc Colabora çáo para pagamcnto

em espécie (diúeiro) de desPesas;

7) Realizar pagamentos antecipados a fornecedores de bens e servíços;

8) Alterar o objeto do Termo de Colabora çáo de farma a óescaracterizárlo;

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

ou orientação social, da c1ual não constem nomes, símbolos ou imagens que caractetizem

promoção pessoal e desde que prevista no piano de trabalho'

USULA SEXTA _ DOS RECURSOS

Os recursos que cobrirão este convênio correrão à conta da Dotação

arágrafo

poderá ser aumentado,

e aprovação prévia pela Administração de projeto adicional

da Íiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação

da observ da proporcionaiidade da contrapartida, sendo sempre

- EVENTUAL OCOUSULA FATCIA o

ú r*n
v0üfr
í)l^,Íi lr
f,r t{ I l"

I /\ /..

A concedente poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do

objeto, quando couber, no câso de paralisação ou da ocorrência de fato de ruodo a

evitar sua descontinuidade, inclusive de alterar o Plano de especiais.

Secrctaria de Estado da Educação
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À instituição é res

e contcrciais resultantes cla execução clo Terrno de Colaboração.

trabalhistas, pr ev irJencíitri os, fi s cai s

* DOSUSULA ITo

DEPRES Ç CONTASoATONN A DA

É dever da instituição compÍovar

do Temro de Colaboração e demonstrar que o realizou com eem

Parágrafo Primeiro: A prestação de contas dos recursos recebidos dar-se-át

através da enh-ega 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: A prestação de contas dos recursos recebidos deve ser

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

seguintes documentos e anexos:

1) Ofício de encamiúamento;

2) Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto;

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

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

sW*-

8) Relação de bens pennanentes adcluiridos com os recutsos da concedente e da

bem como dos provenientes da aplicação Íinanceira;

9) Relação de bens de consurno aclquiridos coln os recursos da concedente e da

instituiçã0, betn como dos provenientes da aplicação frnanceira;

10) Relação cle serviços de tcrceiros coul os recursos da concedente e da

instituiçã0, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

Secrctaria de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd. 7 1, 212, Setor Leste Vila Nova, Goiânia - GO - CEP 74.643'030



I l) l:rfrtrtp rltr §{rrrt;r lrtrtt*iirilr c:,1r*ciíiclr, rlrr p*ritrrlrr rÍít |r:t;chitlrr:t}ltt tlt tc*\títi('t

tlr:rrrrrrtstliltrlu il i:rttltit z.erittlit, t, su Íi:r () Cíl:i(), l cottciliaçiiobiu*íu"tit;

l2) lixlrntps rla c{)lttil dc aplicaçíio linanccira, *urr1*11çiintdrt !irltt' ()"

tcrrrlitttcrrttr$ IUIçridos tto 1:críorfil u tJcntttn§tr;lll(l(r il ffinla7,cr^d,t;

l3) Cópia iiu tmnro rlc accitlçãrl clct'initiva cla obra, tcrmos do mcdit/irt, planilhtt

orçiulrrintárirr c prtjctos cxccrttivos, cluattdrt o olrjcto visar à rcalizaçãa de çbra rn :;unriço 'Je

cugcuharia;

l4) Conrprovantc dc rccolhimcnto do sal<.lo dc rccursos ao'fcs6uro íisladual;

l5) Copia clos ajustcs Íirmaclos, com os respcctivos aditivçts e pvblicaç(tes'

cluando Íbr o caso;

l6) Rclação dclocalização dos bcns adquiriclos;

I 7) Notas fi scais/faturas;

I tt) Relatório fiotográfrco clos bens aclcluiriclos e obras realizadas;

19)ltelaçãocietreina<losoucapacitados,quandoforocaso;

20) Termo «le compromisso por meio <io qtal a instiruição fica obrigada a manteí

os documentos relacionacios ao Termo cle Colaboração pelo prazo de l0 (dez) anos, contado da

data em que foi aprovada a prestação de contas'

yaritgrafoTerceiro: A prestação dc contas deverâser entÍegue impressa e,paía

fi*s dc registro intemo {a Secretaria de Estado de Eciucação, em arquivo PDF pesquisável. IIParágrafo Quarto: Constatadas quaisquer inegularidades no Termo de

Colaboração, será feita diligência pela

dias à tns tituição, a partir da data do recebim ento da notificação, para apresentação

de defesa ou devolução dos recursos liberados, arualizados'

Par{rgrafa Quinto: Quando a prestação de contas não for encamiúada

scja aprescntada a Prcstação

rccr:lhímcnto dos incluídos rend imentos da aplicaçãorecurso s,

à conta

l'arltgrafa,§cxto; [m caso dc não aprc$entaçilo díl

prazo cstipulado nt"r'['crmo dc Colabor;lçio, ou a 1:rcstitção tlc c0ntus ttio

serão adcttadas providôn ci as por pürtc elo orrlcnador tlc

a Conccdcnle fixar/a o prazo máximo dc 30 (trinta) dias à instituição, a partir

da daLa do reccbimento da

Sccrclaril rlc l:rtadu da liducação

Quínta Avcnida, Qd. 7 I , 2l 2, Sstor Lcstc Vila Nova, Goiânia * GO - CIP 74,643-030



GlrYâIilr.' hr I tI^rt

instaurtçilo de tomacla tlc corrtirs cspccinl pnÍa âpuração clos Íatos, itlcntilicação dos

rcsponsírvcis c rprarrtilicação do clano, sonclo quo cstc proocdimonto sorá adotacJo nos casos de

prlissiro no rlcvcr clc prostar contas, tlc ocorrôncia dc clcsÍirlquc «:u dosvio clc dinhciro, bons ou

valoLes públioos c clc prírtica rlo qualcprcl alo ilcgal, ilcgítimo ou altticconôrnico clc quo resulte

rlano iro lirário.

PurírgrlÍb ,§étirno: llnr cnsi: clo libcração cle mais cle cluas parcclas finanoeiras,

a instituição aprosorrtur'á a Conccdctrtc a prostaçiio clo contas parcial, quc consiste na

clocumentaçiro especilicacla pala a prcstação rle contas linal, com exceção clo cornprovante de

rccolhirncnto do saldo dc rccursos, scrrclo quc a pLcstação clc contas;larcial cleve ser aprcscntacla

;o clc rcpasscs em três ou maispam conlprovâr a cxecução tla parcela dc rccurso rcccbicla, em cas

parcclas, Dessa fornra a prcstação clc contas paroial rcÍbrcntc à prirncira parccla ó conclição para

a libcração da tcrceira; a prcstação reÍbrentc ii segunda, para liberaçãro da quarta e assim

sucessivamente.

USULA CIMA. - DO PRAZO DII VIG CIA

O preseute Termo cle Colaboraçãro tcrá vigôncia dc 24 (vinte e quatro) lrleses, a

contâr 4a ciata da publicação no Diírrio OÍicial clo Estado, poclenclo sor proÍrogado nos terrnos

cla Lei Fccler.al tf .13.01912014, a clitório clas partcs, mediante previsão orçamentária pâra

atcncler a novas despesas, sc ltottvot', clesdc que justiticadas e autorizadas

vencimento

USULA D ITA-DAD E

Qd.7l,2

ú pôíl
vocli
QUÍi À
Ot:HÍÊ
l:Ait,

Os partícipes poclerão clenunciar o ptcsentc Teruro dc Colaboração, desdc que

cornulicacla por escrito essa intcnção cour 60 (sessenta) dias cie antecedência.

E Íaclltado aos pflrtícipcs a rcscisãio c1o irtstrumcnto, a qttalqucr tctupo, por ato

dcviclanrcntc justilicaclo, e a altcração clo Ternto dc Colaboração pol' mcio dc tenno aditivo,

rncciinntc proposta clcvidamcnte lortrializada e justiÍiclcln, a scr aprcsentnda à concedcntc ctu,

no nrínimo (r0 (scsscnta) clias antcs do tórmino dc sua vigôncia ou llo prâzo nele c_stipulado. -,
\
"-N )\w

\

Sccrctaria dc Estado da l3ducaçüo

- co * cEP 74.643'030



ser imediatamente

os casos omissos serão objeto de análise e esrudo para soluçáo em cadz

opornrnidade e de comum acordo entÍe os partícipes

É pa*eintegrante do presente terÍlo, o Plano de Trabalho'

Para eítcâcra do presente Termo de colúor ação, a sEDuc providenciará a

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goirás, de conformidade com os artigos

37, caput da constituição Federal e artigo 38 üLeiFederal f 13.01912A74'

Qualquer disputa ou controversia relativa à interpretação ou execução deste

ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no toca1te a direitos patrimoniais

disponíveis, e que não seja didmida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de

tentatívade conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma def,rnitiva por arbitragem'

nos rermos das normas de regência da CÂMARA DE CONCiLIAÇÃO, MEDIAÇÃO E

ARB ITRAGEM DA ADMINIISTRAÇÃO ESTAD UAL (CCMA)'

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

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

é poe
vaci
âu[ e
6EI{T€
ç^z

c.4sos oMrssosEGUNDÁ - DOSUSULA D CIMA S

USULA D oSDOS TERVTTERCEIRÁ

oUÁ.RTA CÀPIIBLIDACIMÁDULÁ aUS

QUINTA - DO FOROD

judiciais pelas Paúes deverá

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAG EM DA

(CCMA),e não imPlica deverá ser interpretada como renúncia à arbi

U

e.nem

a existência, validade e eficâçia da presente cláusula arbitral.

Secretaria de Estado da

Quinta Avenida, Qd. 71, 212, Setor Leste Vila N'

I



CLr\ SEXT A - FI§Á§DÁ5 DíSPÚSIUSULA D

\ g 7r,

E por estarem acordes {trmam aS parlícipes, pei'úíz {tZ {C:;zsl i35"ã':Íbe3' *

presente ato em 02 (duas) vias de ig,|ltear afataaparatodos os efetwsy;r'ét*s'

GABI}IETE DA SECRETARI.à DE ESTADO D'\ EDUCÁ ÇAA'EWG*í?*IA

2022.deem

Testernuúas:

APARECIDA DE T.'ÁTNIA
Secretária de

PEREIRT

Y--tL)
CRISTINÀ FREITÀS DOS SfuXTOS FROES

Presidente da Associação

da Educaçio
Nova, Goiàuia - CO -

A,ffi,^
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Avenida, Qd. 71, 212, Setor
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