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Proccsso: 20220000601 0753

TERMO DE COLABORAÇÃO N" 005/?022,

que entre si celebrarn. de um lado, o Estado cle

Goiás, pírr meio da SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAÇÃO e, de outro. a

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA

VERDE, na forma abaixo:

O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da SBCRETARIA DE ESTADO

DA EDUCAÇÃO, com sede ern Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na Quinta Avenida, Qcl.

71, 11" 212, Setor Leste Vila Nova, inscrita no CNPJIMF sob o no 01.409.705/0001-20,

represenracla por sua titular, APARECIDA DE rÁrlM,q, GAVIOLI SOARES PEREIRA,

lrrasileira, professora, casada, inscrita no CPF sob o no 329.607.192-04 e portadora do RG n"

368.625 - SSPIRO, residente e domiciliada nesta Capital, e a ASSOCIIAÇÃO AMIGOS DA

CASA VEIfDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n" 24.344.10710001 -

15, com sede na Avenida Capyaba, Qd.48, Lt. I0, Jardim Helvecia, CEP: 74.913-260,

Aparecida de Goiânia/Go, representada por sua Presidente MELINA LOBO DANTAS,

inscrita sob CPI- n'792.087.701-68, RG n" 3195083 SSP-GO, nos termos da Lei Federal

I3.019/2014, e da Lei Estadual2l.0641202l, resolvem, de mírtuo acordo, celebrar o presente

TERMo DE coLABoRAÇÂo, rnediante as clánsulas e condições seguinres:

C ULÂ PRIMEIRA - DO OB.TETO

o presentc Termo de colaboração tern por objeto a destinação de R$ 150.000,00

(cento c cinquenta rnil reais) à instituição acima qualiticada, para construção

reÍbmra e adequação da instituição.

liaçã

As nretas especificadas conl os respectivos valores, constantes do Plano de

I'rabalho. poderão soÍier adequações no clecorrer da execuçâo do Tcrmo dc Colaboracao, a.r.{

Secretaria de Fstado da Educação
Quinta Avenida. Qd. 71. 212. seror Leste vila Nova. Goiânia - Go - cEp 74.643-030
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que não se altere o objeto precclllizâdo na Clár"rsula Prirneira deste instrutnento e qtte §eJam

previamente apfovadas pela Concedente - Secretaria de Estado da Educação.

CL, T}SULA - DAS OBRIGAÇ ES

I - Constituem obrigâções da Associação Amigos da casa verdt:

1) Curnprir fiehnente o objeto pactuâdo;

2) Prestar eontâs no tempo detsrminado pela concederrts;

3) Facilitar os meios para que a Concedente elou credenciados por elâ' exerÇam.

a c;ualquer tempo, a fiscalização quanto aos aspectos técnicos, financeiros e administrativos do

presente Ternro de Colaboração, sem prejuízo da ação flrsoalizadora dos demais órgãos de

controle:

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

Te61o, arquivados em boa ordem. no próprio local em que foram contabilizaclos, pelo prazo de

dez anos. contado da aprovação da prestação de contas do Gestor do órgão;

5) Apor nas faturas, notâs fiscais e quaisquer outros cloculnentos de despesa,

çbrigatoriamente emitidos em nome da instituição, o carimbo identiÍicador com o título,

nirmero e ano do Termo de Colaboração;

6) Arcar com todos os encargos que porventura venham a incidir quando da

execução deste Termo de Colaboração, tais como: obrigaçôes civis, Íiscais, trabalhistas on

quaisquer outros;

7) Abrir conta especifica para o repasse do recurso objeto cleste Terrn«r de

Colaboração, não sendo permitida a utilização de conta bancária aberta eiou utilizada

anteriormente, inclusive para outros ajustes dc mesma natureza. Os recursos deverão ser

manticlos nesta conta especítica e somente poclerão ser utilizados para o pagamento de despesas

cr:nstantes do Plano de Trabalho, sendo necessário a comprovâção de saldo i

zerada;

8) Àplicar os rÊcursos recebidos do Termo de Colaboração,

utilizados, em cadenretas de poupânça de instituição financeira oficial. se a previsâo de seu ustl

Íbr igual ou superior a um mês, üu em fundo de aplicaçâo financeira de curto prazo ou operação

cJc nrcrcado abcrto lastreada enr títulos da divida pública, quanclo a utilizaçâo dos

veriÍicar-se em prazos menores que um mês. As rcceitas t'inanceiras nutlridas se rão

Secretaria de Estado da Educaçiro
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obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de Colaboração e aplicadas. exclu§ivamente.

no objcto de sua rnalidadc;

9) Comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que deverá ser

clepositada na conta bancária específica do Termo de Colaboração, de acordo com os prazos

estabelecidos no cronograma de clesernbolso estabelecido no plano de trabalho:

l0) Realizar os pagamentos das despesas do Termo de Colaboração rnediante

cheque nominativo. ordem bancária, transferência eletrônica ou outra modalidade de saque

autorizaclo pelo Banco central do Brasil, na qual a destinação e o credor final Íiquem

identifi cados no documento;

I l) Manter e movimentar os recursos na conta bancária cspecí{'rca do 
-feflno 

de

Colaboração, com comprovação de saldo inicial zeraclo;

l2) Apresentar, na prestação de contas, a documentação necessária em ordem

cronológica, de acordo com âs metas previstas;

l3) lnformar, independente de solicitação, o andamento do Termo de

Colaboração;

l4) Indicar um Gestor, cuja responsabilidade será o de prestar informações sobre

o andamento do Termo de Colaboração e encaminhar as demandâ§ âo concedentc:

l5) Indicarum responsável tecnico habilitado, quando a natureza clo Termo cle

Colaboração assim o exigir.

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

clurante a vigência do Tenno cle Colaboração, bem colno seus rendimentos, devenclo o saldo ser

recolhido. ao Tesouro Estadual, por meio de Doeumento de Arrecadação de Receita Estadual --

DARE a ser emitido no sitio www,economia.go.Rov.br;. observando-se a proporcionalidade

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

insrituição, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão cto ob.ieto do Tenno de

Colaboração, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,

devendç o comprovante de devolução ser encaminhado para o e-mail

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

de devolução de saldo remanôscente, sendo que este procedimento deverá ser eÍbtuado quatldo

da conclusão do Termo ds Colaboração, quando não for executado o objeto ou quando nâo for

apresentada devidamente a prestação de contas.

l7) Identificar, sempre que possível, o objeto do Tenno de Colaboração conrp

resultante da aplicação de recursos do governo estadual; -f
Secretaria de Estado da Educação
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l8) Executar o objeto dentro da vigência deste'l'ermo de Colaboração. confonne

proposto no Plano de Trabalho apresentado, que será parte integrante do presente ajustc

independentemente de transcrição;

19) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgâos ou das entidades públicas

concedentes e dos de contr«lle interno e externo estadual ao§ proces§o§, documento§,

info.rmações, instalaçôes e sistemas referentes ao presente instrumento.

20) rnanter escrituração contábil regular;

2l) Disponibilizar ao cicladão, na sua página na internet ou, na falta desta, em

§ua sede. consulta ao extrato cleste termo de colaboração, contendo, pelo meno§. o objeto. a

Íinalidade e o detalhamento cla aplicação clos recursos.

II - Constituem obrigações da CONCEDINTE - SEDUC:

i) Acompanhar e avaliar de forma global e técnica os projetos a §erem

clesenvolviclos e executados em decorrência deste Termo de Cotaboração;

2) Designart um representante como gestor que acompanhará e fiscalizará a

execução deste Tenro de Colaboração s dos recursos repassados;

3) Apreciar as prestações de contas paroiais ou totais apresentaclos pela

instituição, podendo deixar de aprová-las sempre que verilicar a ocorrência de algum dos

seguintcs evÊntos:

3.1) Inexecução total ou parcial do objeto pactuado;

3.2) Desvio de Ílinalidacle na aplicação dos recursos transferidos;

3.3) Não utilização, total ou parcial, no objeto do ajuste. dos saldos financeiros,

inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicaçôes financeiras realizadas, qu:rndo não

rscolhidos na lorma prevista neste instrr"rmento;

3.4) Ausência de documentos exigidos na prestaçâo de contas que

o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

4) Efetuar o repasse dos recursos financeiros à instituição;

5) Prnnogar "DE OFICIO" a vigôncia ck: Temo de Colaboração, quando ver

atrâso na liberação dos recursos, Iimitada a prorrogação ao exato período do atraso veriflrcado;

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

Estado. em cumprinrcnto do arrigo 38, parágrafo único da Lei Fecleral no 13.0 lgl}0l4. üIo\

Secretaria de Estatlo da Educaçào
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CL USUT,A QUARTA _ DO GESTOR

O GESTOR do presente ajuste será designado por meio cle Portaria a scr

elaborada pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Único: Constituem obrigações do GESTOR:

1) Solicitar da CONVENENTE, quando julgal necessário, esclarecimentos,

informações, relatórios e laudos técnicos complementares, além daqueles ordinariamente

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

2) Adotar proviclências necessárias ao fiel curnprimento do ajuste I

3) Encaminhar em tempo hábil, a seus superiores, as decisões e providÔncias que

rultrapassarem a sua competência;

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

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

parciais e final, exame da documentação apresentada e, por meio de relatório. atestar se é on

não satisfatória a realização do objeto do Termo de Colaboração'

CLAUSULA QTIINTA _ DAS VED ES

É vedado a instituição:

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

Tenno de Colaboração, ainda que em caráter de emergência;

2) Pagar despesas a título de taxas de adminishação ou similares:

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

de Colaboração. salvo os pagamentos cujo fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a

vigência do instnrmento pactuado;

4) Pagar despesas corn taxas bancárias (tarifas de movimentação em c

corrente. cobrança de extratos, emissão de cheques, entre outros), multas, juros ott

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

fiscais, tributários, previdenciários ou quaisquer outros. sendo que os encargos que powentura

venham a incidir indevidamente quando da execução do objeto deverão ser creditados pela

instituição à conta; ),J

Secretaria de Estado da Educação
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5) Trespassar ou ceder a sxecução do objeto do Termo de C-olaboraÇão, exceto

paríI as contrataçôes necessárias à execução do plano de trabalho e observâdCIs os princípios cla

administração publica;

6) Sacar resursos da conta espscífica do Termo de Colaboração para pagamEnto

ern espécie (dinheiro) de despesas;

7) Realizar pagamentos autecipados a fornecedores de bens e serviços;

g) Alterar o objeto do Tenno cle Colaboragão de Íbrma a descaracterizá-lo;

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

ou orietrtação social, da ryral não constem nomes, símbolos ou inragens que caracferizeut

promoÇâo pessoal e desde que previstâ no plano de trabalho.

para efeito do disposto na cláusula primeira, o valor total deste Convênio perfar-

se-á em RS 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais)

parágrafo primeiro: Os recursos que cobrirão cste convênio correrâo à conta

da Dotação Orçamentária indicada nos autos, no valor cle RS 150.000,00 (centÜ e cinquenta mil

reais), confbnne Plano de Tlabalho e demais docurnentos constantes dos autos.

parágrafo §egundo - O valor do repasse a ser transferido pela concedente náo

poclerá ser allmrntaclo, salvo se ocorrer situação capaz de justificá-lo' dependendo de

apresentação e aprovação prévia pela Administração de projeto adicional deralhado e cte

conlprovação da í"iel execução cias etapas anteriores e coffI a devicla prestaçâo de contas'

da observância da proporcionalidade da contrapartida, senclo sempre formalizado por adi

alcrn

A cclncedente poderâ assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do

objeto, quando couber, no caso de paralisação ou da oeorrênçia de fato relevante, de mod-ora

evitnr sua descoutinuidade, inclusive de alterar o Plano de Trabalho em situações especiaisy'
J

Sccretaria de Estado da Educação
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T}SUI",A OTTAVA _ T'OS BNCÀRGOS

A instinrição é responsável pelos encergos trabalhistas, previdenciários, t-rscais

e comerciais resnltantes da execução do Termo de Colaboraçâo.

USUI.A NONA * DA PRESTA O DE CONTAS

É dever da instituição comprovar que aplicou corretamente o recurso no objeto

«lo Temro de Colaboração e demonstrar que o realizou §om o§ ÍecuÍso§ repassados e em

obediôncia às normas legais aplicáveis à matéria, sob pena de r:ejeição cla despesa realizada

parágrafo Primeiro: A prestação de contas dos recursos recebiclos dat-se-á

atrâvés 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: A prestaçâo de contas dos recursos recebidos deve ser

orgarrizada em ordem crorrológica de acordo com as metas estabelecidâ§ e acompanliada dos

seguintes documentos e anexos:

1) OÍIcitt de encaminhamento;

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;

5) t{elatório de execução fisico-financeira;

6) Demonstrativo da execução cla receita e da despesa, evidenciando os recur§os

recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação tlos recursos

no nrercado financeiro, quando for o caso, e os saldost 
,

?) Relação cle pagamentos efetuados com os recursos da conccclente e §q I
instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira; 

rncedente .N8) Relação de bens permanentes adquiridos com os recursos da cr

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

9) Relação de bens de consumo adquiridos com os rscursos da concedente e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

l0) Relação clc serviços de terceiros com os recursos da conceclcnte c da

instituição, bem corno dos provenientes da aplicaçâo ftnanceira;

See:rctaria cle Isttrlti rla Educaçrir:
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I l) Extrato da conta bancária específica, do períoclo do recebirnento do recur§o'

«lemonstrando a conta zerada. e. sc for o ca§o! a conciliação bancária;

12) Extratos cla conta de aplicação {inanceira, evidenciando todos os

renclimentos auferidos no período e demonstrando a conta zerada;

l3) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, tetmos de medição, planilha

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

engenharia;

l4) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos ao Tesouro Estadual;

15) Cópia dos ajustes firmados, com os respectivos aditivos e ptrblicações,

quando for o caso:

16) Relação de localização dos bens aclquiridos;

I 7) Notas fiscaislfaturas;

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 instituição fica obrigacla a manter

os dcrcumentos relacionados ao Termo de Colaboração pelo pÍazo de l0 (dez) anos, contado da

data em que foi aprovada a prestação de contas.

parágrafo Terceiro: A prestação de contas deverá ser entregue imprcssa e, para

llns de registro interno «la Secretaria de Estado de Educação, em arquivo PDF pesquisável'

parágrafo Quarto: Quando o objeto do Termo de Colaboração visar à

realização de obras ou serviços cle engenharia, o Convenente deve apresentar ainda 0s seguintes

clocuttreutos:

l) Relação e mediÇão dos serviços executados;

2) Termo de entrega/aceitaçâo da obra ou serviços assinados por um engenheiro;

3) Laudo técnico de obras e serviÇos de engenharia'

parágrafo Quinto: Constatadas quaisquer irregularidades no Termo de

Cglúoração, será feita diligência pela Concedente e será fixado o prazo máximo de 30 (trinta)

dias à instituição, a partir da data do recebimento da notificação, para aprcsentação -de \
justificativas e alegações de cleí'esa ou devolução dos recursos liberados. atuatira<1:)( 

V

Secretaria de Estado da Educação
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par:igrafo Sexto: Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo

convcncionado, a Concedente fixará o prazo máximo de 30 (trinta) dias à instituição, a partir

rja {ata clo recebimento da notificação, para que seja apresentada a prestaçâo de contas' ott

recolhirnento dos recursos. incluídos rendimentos da aplicação no mercado financeiro,

âcrescidos de juros e correção monetária, à conta da Concedente.

parágrafo Sétimo: Em caso de não apresentagão da prestação de contas final.

no prazo estipulado no Termo de Colaboração, ou a prestação cle contas não obtiver aprovação'

serão aclotadas providências por parte do ordenador de despesa da unidade Concedente para a

instauração de tomada dc contas especial para apuração dos 1àtos' identificaÇão dos

responsáveis e quantificação clo dano, sendo que este procedimento será adotado nos casos de

omissão no dever de prestar contas, de ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ott

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

dano ao Erário.

parágrafo Oitavot Em caso de liberação de mais de duas parcelas financeiras,

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

clocunrentação especificada para a prestação de contas 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 caso de repasses em três ou mais

parcelas. I)essa forma a prestação de contas parcial referente à primeira parcela é condição para

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

sucessivamente

USULA D MA . DO FRAZO DE VIG NCTA

O presente Termo de Colaboração terá vigência de24 (vinte e quatro) nleses! a

contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser pronogaclo nos temos

da Lei Federal n". 13.01912014, a critério das partes, mediante previsão orçamentária para

atender â novas despesas, se houver, desde que justificadas e autorizadas pela autoridade

supÊn0r e requerida pela instituição em até 60 (sessenta) dias antes de 
1euvvencimento

Secretaria de Estado da Educação
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A PRIMETITA - DA DE CIA tr RESCt)

os partícipes poderão denunciar o presente Termo de colaboração' desde que

comunicada por escrito essa intenção com 60 (sessenta) dias de antecedência'

E facultado aos partícipes a rescisão do instntmento, a qualquer tempo' por ato

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

mediante proposta devidamente formalizada e justificada' a sef apresentada à concedente em'

no minimo 60 (sessenta) dias antes clo término de sua vigência ou no prazo ne [e estipulado'

oscasosomissosserãoobjetodeanáliseeesfudoparasoluçãoemcada

oportunidade e de colnum acordo entre os partícipes'

E parte integrantc do presente termo, o Plano de Trabalho

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

publicação de seu extraÍo no Diário oÍicial do Estado de Goiás, de conformidade com os artigos

37, caput.da constituição Federal e artigo 38 cla Lei Federal n" 13'01912014"

QualquerdisputaoucontrovérsiarelativaàinterpretaçãoouexecuÇão

ajuSte, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a clireitos patrimoniais

«lisponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de

tentativa de conciliação ou mecliação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem'

nos termos das normas de regência da CÂUenn DE CONCILIAÇÀO' MEDIAÇÀO E
n

ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) f.

SULA T)CL
OMISSOSSEGI.}NDA - DOS CASOS

INTEGRANTES- DOS TERMOSUSUI,A D CIII{A TEI{CEIRA

C
oQUARTA . DA PI-IBLICAÇUSUI,A

USULA QUINTA - DO FORO
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As partes elegem o Foro da Cornarca de Goiârtia para quaisquer medidas

jucliciais necessárias. incluindo a execução da sentença arbitral. A evcntual propositura de

medidas juciiciais pelas partes {everá ser ime{iatamentÔ comunicada à CAMARA DE

CONCILTAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÀO ESTADUAL

(CCMA), e não irnplica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem' netn afetará

a existência, validade e eficácia cla presente cláusula arbitral.

Aplicam-se ao presente Termo de colaboração toda a legislação e nofmas

vigentes sobre a nratéria.

E por estarem acordes firmam os partícipes, perante 02 (duas) testemunhas' o

presente ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para todos os efeitos jurídicos'

GABTNETE DA SEC,RETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM GOiâNiA,

_30_r 05 rzozz.

APARECIDA DE T'ÁTIVT,I CA ARES PERI,IRA
Secretária de Estado

ME[, OD
Associação

Testemrurhas:
1', 20

Nome

FINAISA. DAS DISPOSIUSULA D CIMA SEXT

Nome

Secretaria de Estado da Educação
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