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rta Íbnna abaixo:

O trSTÀDO DE GOIÁS, por intermóciio cla SECRETÁRIA DB ISTADO

DA BDUCAÇÃO, com sede enr Goiânia, Capital cJo Esta<Jo de Goiás, na Quinta Aveni<1a, Qd.

71, no 212, Setor Leste Vila Nova, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01 .409.70510007-2A,

representacla por sua titular, APÁ,RBCIDA Dtr r'ÁrlrUa GAVIOLI SOARES PEREIRÁ,

brasileira, professora, casada, inscrita no CPF sob o no 329.607.192-04 e portadora do RG no

368.625 - SSP/RO, residente e dorniciliada nesta Capital, e a ASSOCIAÇÃO Df PAIS E

ÀMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAB DE PLANALTINA - GO, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 01.730.220/0001-33, com scde na Qd. I79, Brasilinha

Sul, no 02, Banolânclia, Planattina-Go-, 73.t51-469, rcprcscntacla por sua Presiclente ÀNA

CRISTINA FREITAS DOS SANTOS FRÓtrS, nos termôs da LeiFecleral 13.019/2014, e cla

Lei Estadual 21.06412A21, resolvert, cie mirtuo acordo, celebrar o presente TERMO DE

COLABORAÇÃ0, rnediante as cláusulas e conclições seguintes:

O presente Termo de Colaboração tem por objeto

(setenta nril reais) à instihrição acima qualificada, para aquisi

Instituição acima qualifi cada

Trabalho, poderão sofrer aclequações no clccorrcr da execução do Tcmro de Co

que não altere o objeto preconizado na Cláusula Primeira deste

previamente aprovadas pela Conceclente - Secretaria de Estaclo

Quinta Avcnida, Qd, 71,

Secrctaria dc Estado da Educação
74.643-030
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C USULA TERCEIRÂ. DÀS OBRIGÂ r.,

I - constitue m obrigações da Associaçío de Pais e .ÂmÍgos dos Lxceptionait:

l) Cumprir ftelntente o objeto pactuado:

?)PrestarcontasnotelnpodeterminadopelaConcedente;

3) Facilitar os meios para que a Concedente elou credeneiado s por ela, exeÍçarn'

a qualquer tempo. a hscalização quanto aos aspectos tácnicos, financeiros e administratii'os do

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

conrrole:

4) Manter os documentos comprobatórios tlas despesas tealszadas' objeto deste

Termo. arquivados em boa ordem, no próprio local em que foram contabilizados' pelo ptazn da

dez anos, contado da aprovaçào da prestação de conlas do Gestor do órgão;

5) Apor nas fanxas. notas fiscais e quaisquer outros documentos de despesa'

obrigatoriamente emitidos em nome da instiruição, o carimbo identificador com o títuio'

número e ano do Termo de Colaboração;

6) Arcar com todos oS encalgos que porventura veúam a incidir quando da

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

quaisquer outros;

7) Abrir conta específica para o repasse do recurso o§eto deste Termo de

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

anteriormente, i:rclusive para outros ajustes de mesma natuIeza' Os recurSoS deverão ser

mantidos nesia conta especíÍica e Somente poderão ser utiiizados para o pagamento de despesas

constantes do plano de Trabalho, sendo necessário a comprovação de saldo inicial da conta

zerada

8) Aplicar os recursos recebidos do Termo de colaboração, enquanto não

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

igual ou suPerior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou

de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização me§mos

verificar-se em prazos menores que um nrês' As receitas auÍ'eridas serào

obri galoÍiaínentc computadas a crédito do Termo de C aplicadas, exclusivamente,

no objeto de sua Íinalidadc;

Scçretaria dc Estado

Quinta Avenida, Qd. ? I , 2 12, Setor Le ste Vila GO - CEP 74.643-010
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9) Comprovar o cumprimento da contraparticla pactuada que clcvcrá scr

depositada na conta bancária específica do Termo de Colaboração' de acordo com o§ prazos

estabelecidos no cronograma de clesembolso estabeleciclo no plano de trabalho;

10) Realizar os pagamentos clas clespesas do Termo de colaboraçáo mediante

clieque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica ou outra moclalidade de sacluo

autorizado pelo Banco Central do Brasil, na qual a clestinação e o credor Íinal fiquem

identificados no documento;

11) Manter e movimentar os recursos na conta battcftíaespecífica do 'ferrno de

Colaboração, com comprovação de saldo inicial zerado:

12)Apresentar,naprestaçãoclecontas,adocutnentaçãonecessâriaenordem

cronológica, de acordo com as metas previstas;

13)lnformar,independentedesolicitação'oanclamentocioTcrmode

Colaboração;

i4) lndicarum Gestor, cuja responsabilidade será o de prestar inforrnações sobre

oandanrentodoTernrodeColaboraçãoeencaminharasdemandasaoconcedente;

15)Indicarumresponsáveltécnicohabilitacio,quandoanaturezadoTernlode

Colaboração assim o exigir'

16) Restiruir à Concedente, obrigatoriamentc, o saido de rccursos rrão rrtilizados

durante a vigência do Termo de colaboração, bem como seus renclimcntos' devenclo o saldo ser

recolhido, ao Tesouro Estadual, por meio de Documento de Arrecaclação de Receita Estaclual -

DARE a ser enritido no sitio www,economia.eg.sov.br;, observancro-se a proporcionalidade

dos recursos transferidos pelo Estado com os recursos da contraparticla transferidos pela

instituição, no prazo impronogável de 30 (trinta) dias da conclusão do objeto clo Ternto dc

coraboração, sob pena da imediata instauração de tomacra cle contas especial cro responsável,

devendo o cornprovante de devolução ser encaminlraclo pâra o c-rnail

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

de devolução de saldo remanescente' sendo que este procedimento dcverá ser clctuado quando

da conclusão do Termo de Colaboraçã

apresentada devidamente a prestação de contas' '

17) Identificar, sempre que possível' o objeto

resultante da aplicação de recursos do govemo estadual;

6ôvtlrH0 t u Itlr'i,'J

Termo

Quinta Avenida, Qd. 7 I , 2 12, Setor Leste Vila Nova, Goiânia
Secretaria de Estado da Educação
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quando não for executado o ob.ieto ou quando não for

Colaboração Çomo
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i nilcptttelcntclllülltc tlc transcriçãtt ;

lg) lrenrritir.o livre flcesso clos scrviclores dos orgiios ou das crtliduilus publíca:'

c,lrçede,lcs c doS dc cotttrolc itltçrtto c cxtcrng cstatltral il()S prgccsso§' d()üttlllt;íll()S'

irrtbn,I)açõcs, instalaçÔes e sistemas ref'crentos ilo prcscnte itlslrunrcnto'

20) mantcr cscrituração contábil regular;

2l) Disponibilizar ao cidadão, l1a sua página na internct ou' na falta dcstlt' cnt

sut Scdc. colsulta ao extrato deste tenno de colaboração, contenclo' pclo nlenos' o objcto' u

finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos'

tI - Constituem obrigações da CONCEDENTE - SEDUC:

1)AcompaúareavaliardefornraglobaletécnicaosprojctosílSüÍcÍTl

desenvolvidos e executados em decorrência deste Tenlo de colaboraÇiiol

2)Designar,umrepresentanteconrogestorqueacompmharáeiiscalizráa

execução deste Termo de Colaboração e dos recursos repassados;

3)ApreciarasprestaçõesdecontasparciaisoutotÀisaprcscntndrs

instiruição, Podendo deixar de aprová-las sempre que verificar a ocorrência de algunr dos

seguintes eventos:

3.1) Inexecução total ou parcial do objeto pachrado;

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos recur§o§ [anst-eridos;

total ou parcial, no objeto do ajuste, dos saldos

peh

inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações t-tnanceiras realizrdas'

§ccrr:ttria rlc llstittitt ,.hr tiducuçitr

I lrfll,
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5) prorrogar "DE OFÍCIO" a 
'igôllcia 

do Tcrnto ilc Colnbonrçi.. qurtrrclo ltOu'cr

^tr'àso 
na libcração dos rccursos, limitada a prorTogaÇão ao cxato pcriodo do ltrlso r.critjclrtlo;

6) Publicar o rcstlmo do instruntcnto s scus lditivos ttt

Estado,cmcumprimentodoartigo33,parágraÍoirnicodaLciFetlcrtl
.0 lr)j

Quinta Âvenida, Qd. ?1,212, Setor Lcst'l Vil* Nuvu, §uiilttiu -.GO -"CtiP 7{.§{l'tX0
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USULA QUARTA _ DO GESTOR

elaborada pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Único: Constiruem obrigações do GESTOR:

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

informações, relatórios e laudos técnicos complementares, além daqueles ordinariamente

prestados no cumprimento das obrigações definidas na Cláusula III deste instrumento;

2) Adotar providências necessárias ao fiei cumprimento do ajuste;

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

ultrapassarem a sua competência;

4) Acompaúar e fiscalizar os recursos repassados no que tange ao

gerenciamento financeiro e fiscalizaçâo de sua execução, examinar as prestações de contas

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

não satisfatôrraarealizaçáo do objeto do Termo de Colaboração

Sscretaria

w

QUINTA _ DAS

É vedado a ínstifuição:

l) Utilizar os recursos previstos em frnalidades diversas das estabelecidas no

Tenno de Colaboração, ainda que em carâler de emergência;

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

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

de Colaboração, salvo os pagamentos cujo fato gerador da despesa teúa ocorrido durante a

vigência do instrumento Pactuado;

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

corrente, cobrança de extratos, emissão de cheques, enhe outros), multas, juros ou corrqção

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

fiscais, tributários, previdcnciários ou quaisquer outros, sendo que os encargos que porventurq

vcnham a incidir indevidamente cluando da exccução do objeto deverão ser

instituição à conta;

Quinta Avenida, Qd. 7 I , 2 12, Setor Leste Vila Nova, Goiânia - GO'CEP 74.643-030
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USULA NONA _ DÀ PRESTÀ O DE CONTAS

e comerciais resultantes da execução do Termo de colaboração

É dever da instiruição comprovar que aplicou corretamen:"-: 
:*::"^t::

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

obediência às nonnas iegais aplicáveis à matéria, sob pena de rejeiçáo da despesa realizada

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

através da enfrega à Concedente dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas

ou equivalentes e formulários, devidamente preenchidos e a§§inados, dentro do prazo

-- ^ 'l^ /-^lolrnranãnreguiamentado no Tenno de Colaboração.

Parágrafo segundo: A prestação de contas dos recursos recebidos 
-otlt :*

orgawzadaem ordem cronológica de acordo com as metas estabelecidas e acompaúada dos

seguintes documentos e anexos:

1) Oficio de encaminhamento;

2) Relatório circunstanciado do cr'unprimento do objeto;

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

USULA OITAVA _ DOS ENCÁRGOS

7) Relação de pagamentos efetuados com os recursos da coticedente e da

bem como dos provenientes da aplicação fltnanceira;

B) Relação de bens pennanentes adquiridos com os recursos da concedente e da

instituiçã0, bem como dos provenientes da aplicação finattceira;

9) Relação de bens de consumo adquiridos coru os recursos da concedente e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

I0) Relação de serviços de terceiros com os

instituição, bem como dos provenientes da aplicação frnanceira;

eda

Secretaria de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova, Goiânia - GO - CEP 74.643'030
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üxtrnto ch conta do rcccbimcnlct rJo ícçurso,

a conta zerâda, e, se for o caso, a conciliaç7aç bancària;

12) Extratos da {tnanceira, evidenciandçs Lut!ç;s

rcrtclimentos

orçamentária

engenharia;

14) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos ao Tesoura Esladual;

15) Cópia dos ajustes fir:nados, com os respectivos aditivos e public'açõcs,

quando for o caso;

l6) Relação de localização dos bens aclquiridos;

1 7) Notas fi scais/faturas;

18) Relatorio fotográfico dos bens adquiridos e obras realizadas;

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

20) Termo de compromisso por meio do qual a instituição frca obngada a manter

os documentos reiacionados ao Termo de Colaboração pelo prazo de 1,0 (dez) anos, cantada da

data em que foi aprovada a prestação de contas.

aufericlos no periodo e demonstrando a conta zerada;

13) Cópia do temro de aceitação clefinitiva da obra, tcrmos de mcdiçár:, planilha

e projetos executivos, quando o objeto visar à realização de obra au seruiçts de

rk
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Parágrafo Terceiro: A prestação de contas deverâ ser entregue impressa elpara

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

Parágrafo Quarto: Constatadas quaisquer irregularídades no Tçrma de

Colaboração, será feita diligêncíapela Concedente e será írxado o pÍazo máxímo de 30 (trinta)

dias à instituição, a partir da data do recebimento da noúftcaçáa, paÍa apresenla4áo óe

justificativa s e alegaçóes de defesa ou devolução dos recursos liberados, atualirados.

Parágrafo Quinto: Quando aprestação de contas não for encamiúada napíwfi

convencionado, a Concedente fixarâoprazo máximo de 30 (trinta) dias à instiruição, apartir

da data do recebimento da notificação, para que seja apresentada a de contas, *u

recolhimento dos recursos, incluídos rendime ntos da n0 fiaanceirü;

acrescidos de juros e correção monetária, à conta da Concedonte-

Secretaria de Estado cle E<lucação

Quinta Âverida, Qd. 71, 212, Setor Lesie Yila Nolq Coiánia *Çü - CEY 71.*3'$3{3



omissão no dever cle prestar contas, de ocorrência de desfalque ou desvio de cliúeiro, bens ou

valores públicos e de prática cle qualquer ato ilegai, ilegítimo ou antieconômico dc que resulte

dano ao brano.

Parágrafo Sétimo: Em caso de liberação de mais de duas parcelas Íinanceiras,

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

clocumentação especific ada para a prestação de contas final, com exceção do comprovante de

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

pâra comprovar a execução da parcela de recurso recebida, em caso de repasses em três ou mais

parcelas. Dessa forma a prestação de contas parcial referente à primeira p arcelaé condição para

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

sucessivamente.

ULA D PRINTEIRÀ END CIA RESDAA
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- DO PRÀZO DE

O presente Termo de Colaboração terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a

contar da data da publicação no Diário OÍicial do Estado, podendo ser prolrogado nos termos

daLei Federal no, 13,019/2014, a critério das partes, mediante previsão orçamentária para

atendgr a novas despesas, se houver, desde que justificadas e autorizadas pela autoridade

superior competente e requerida pela instituição em até 60 (sessenta) dias antes de seu

vencimento.

Os partícipes poderão denunciar o presente Termo de Coiaboração, dcsdc que

comunicada por escrito essa intenção coll1 60 (sessenta) dias de antecedência.

E facultado aos partícipes a rescisão clo instrun"rento, a qualquer tclnpo, por ato

devidamente justificado, c a alteração do Tenno de Colaboração por meio de aditivo,

mediante proposta devidaruente formalizada e justificacla, a §er

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

Sccrctaria dc Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd. 7 I , 2 12, Setor Leste Vila Nova, Goiânia - GO - CEP 74'643'030
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USULA I) IMÂ §IIGUND/I - DOS CÂSO§ oMIí;S()Íj

Ii parte integrante do prcscnte termo, o Plano rlcTrabalhtt'

para eficácia do presente 'fcrmo <ie colaboraçáa, a sl-rDUC providcnciarit a

publicação cle seu extrato no Diário Oficíal clo llstado de Coiâs' de c<>nformitl:a\c cam os arti'5a:;

37, cuptttda Constituição Federal e arligo 38 daLei Fe<Jcral n" 13'0 Lgn1l+'

Qualquer clisputa ou controvérsia rclutiva à inLcrprctaçáo au axecuçlao r|çst*

ajuste, ou de qualquer forma oriuncia ou associad a a ele, no lçcantç a óireitns patrirnoniais

disporríveis, e que não se.; a dirimida amigavelmente entre as parles (precerJida da realizar;átt

tcntativa de conciliação ou mediaçáo), devetâser rcsolvicl a ds forma definitiva par afuilragem'

nos terrnos das normas de regência da cÂuARe DE CoNCtLtAÇÃa, MEDIAÇLa r,

ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO EST'&DUAL (CCMA)'

As partes

judiciais necessárias, incluindo a evecuçáo da sentença arbitral. A eventual prapositvra d*

I

I

IisRANT'TLÇ;IN'I'0sSo 0T ITMDRCEIIlATEACIMDSULAU

USULA D
oQUÀnra - DA PUBLÍ

USULA D IMA QUINTA - DO FOITO

judiciaís pelas partes deverâ ser imediataínent'e cc)munt cada

coNCILIAÇ^o, MEDIAÇÁ'O E AITBITRAGEM DA ADMINI§TRAÇÃO

(CCMA),enãoimplicaenemrJeverâserinterpreladacomorcnúnci

§ecrctaria de Estado dafÁucaqáo

T

I

Quínta Âvcnída, Qú,71,212, Setor LesLe VilaNova, Çoiània-OA*
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os casos otnissos serão obj«:t ts do an/alisc c csludo para :xilvt;wi çv1 r'1tillit
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