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TERMO DE COLABORÂÇÀO N' 19112011, quc

enlre si celebram, de um lado, o Estado tle Goiás,

por meio da §ECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCAÇÃO e, de ourro, a OBRAS SOCIAIS DÀ

AS§OC|AÇÃO rSrÍntTA CHrCO XAV|ER,

na l-orn:a abaixo:

O f,§TADO DE GOIÁS, por intennédio da SECRETARIA DE ESTADO DÂ

EDUCAÇÃO' com scde em üoiânia, Capital do Estado de Coiás, na Quinta Avcnida, Qd. 7l , n" 212,

Setor Leste Vila Nova, inscrita no CNPJ/MF sob o no 0l .409.70510001-20, representada por sua titular.

APARECIIIA DE $'ÁTIMÂ GAVIOLI SOARE§ PERf,IRA, brasileira, professora, casaila. inscrira

no CPF sob o no 329.607.192-04 e portadora do RC n'368.625 - SSP/RO, residentc e domiciliada nesta

Capiral, e OBRAS ESPECIAI§ DA A§SOCIAÇÃO ESPÍRITA CHICO XAVIER, pessoa juríclica

de direito privado" inscrita no CNPJ sob o nu 09.609.24810001-29, com sede r.ra Avenida Quero Qucro.

no ó35, Céu Azul, Rio VerdelG0. CIEP: 75.910-200, representada por ONALDO CÀI\'ÍPOS N§TO,

inscrito no CPF n" 937.691.301-97 e portador do RG n" 432906?, nos termos da Lei lrederal

I 3.01S/2014, resolvcm, de mútuo acordo. cclebrar o presentc TERMO DE COLABORAÇÂO. nrediante

as cláusulas e condiçôes seguintes:

USTIL,T. PRIIITEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a destinação dc R§ 80.000,00 (oiterrta

mil reais) à instituição acirna qualificada, para custeio da Entidade Obras Sociais Chico Xaüier.

SEGUNDA. DAS METAS

As mçtas especificadas com os respectivos valores, constantes do Plano de Traballto,

poderão sofrer adcquações no decorrer da execução do Termo de Colaboração, desde quc nâo se altere

o objeto preconizado na Cláusula himeira deste instrumento e que sejam previamente aprovadas pela

Concedente - Secretaria de Estado da E«lucaçào. ,r.\\V
\N'\
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USULA TERCEIRA. DAS

I - Constituem obrigações da Obras §ociais da Associação Espírita Chico Xavier:

l) Cumprir fielmente o objeto pactuado;

2) Prestar contas no tempo determinado pela Concedente;

3) Facilitar os meios parâ que a Concedente e/ou credenciados por ela, exerçam" a

qualquer tempo, a frscalização quanto aôs âspectos técnicos, Íinanceiros e administrativos do presentc

Termo de Colaboração, sem prejuizo da ação fiscalizadora dos dcmais órgãos de controle;

4) Manter os documentos comprobatórios das despesas realizadas, objeto deste "l'ernro,

arquivados enr boa ordcm, no próprio local em que foram contabilizudos, pelo prazo dc clez nnos.

contado da aprovação da prestação de conta"s do Gestor do ôrgâo;

5) Apor nas ftrturas. notas íiscais e quaisquer outros documentos de despesa.

obrigatoriamente emitidos em nomc da instituição, o carimbo identificador com o titulo, núnlero c ano

do Termo cle Colaboração;

6) Arcar com todos os encargos quÊ porvcntura venham a incidir quando da execuçào

deste Termo de Colaboração, tais como: obrigações civis, fiscais, uzbalhistas ou quaisquer outros:

7) Abrir conta especifica para o repasse do rccurso objeto deste Tenno de Colaboração,

não sendo permitida a utilização de conta bancária aberta e/ou utilizada anteriormente, inclusive para

outros ajustcs de mesma nâtureza. Os recursos deverâo ser mantidos nesta conta específica e somcntc

poderãg ser utilizados paÍa o pâgamento 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

cademetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a

um ruês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercaclo aberto lastreada

em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores quc urn

mês. As receitas financeiras auferidas scrão obrigatoriamente cômputadas a crédito do 'lcnrro dc

Colaboração e apticu«las, cxclusivamente,, nô otlj§to de sua finalidade;

9) Cornprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que deverá ser depositada na

conta bancária especiÍica do Termo de Colaboração, de acordo com os prazo§ estabelecidos ncr

cronograma dc descmbolso estabelecido no plano de trabalho;

l0) Realizar os pâgamentos das despesa^s do Tenno de Colaboração mediante cheque

nominativo, ordem bancária, transferência elctúnica ou outra modalidade de saque autorizatlo pcl:

Banco Central do Brasil, na qual a destinação e o credor final

I I ) Manter e movimentar o§ recursos na

Colaboração, com comprovação de saldo inicial zerado:

iclcnti Íicados ntl tlocunlenl«r:

específica do Ternto dc
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12) Àpresentar. nâ prestação de contas, a documentação necessária em ordem

cronológica, de acordo com as metas previstas;

l3) Informar. independente de rolicitação, o andanrento do Termo de ColaboraÇâol

14) Indicar um Oestor. cuja responsabilidade será o de prestar inftinnações sr:br* o

andsmento do Termo de Coltboração e encaminhar as demandas ao concrdente;

15) Indicar um responsável técnico habilitado, quando â natureuâ do Tenno de

Colaboração assim o exigir.

16) Restituir à Concedente, obrigatoriamente, o salilo de resursos não utilizados duranle

a vigência do Termo de Colaboração, bem como s6us rendimentos, deventlo o saldo ser recolhido. ao

Tcsouro Esiadual, por meio de Documento de Amecadação de Receita Estadual - DARE a ser emitidtr

no sitio www,economia.rosov.br:, observando-se a propôrcionalidacle dos recursos transÍ'eridos pelo

Estado com í)s resrlrsos da contrapanida transfçridos pela instituiçõo, no prazo intprorrogável de 30

(trinta) dias da conclusão dg objrto rlo Termo de Colaboraçâo, sob pena da imediata instauração de

tornacla de contas especial do responsável, devendo o comprovante de del'olução ser encanrinhado para

o e-mail contabilida«le@seduc.go.got.br, nrencionando-se ô n" do Termo de Colaboração e que r" tr*tu

de devolução de saldo remânescente, ssndô qus este procedimento deverá ser efetuado quando da

conclusão dr: Termo dc Colaboração, quando não for executado o objeto ou quando não for apresenÍada

devidamente a prÊ§tação de conta.s.

1?) Identifrcar, sempre que possivel, o objeto do Tenno de Colaboração como resultantc

da aplicação de rccursos do governo cstadual;

lS) §xecutar o objeto dentro da vigência destc Temto de Colaboraçào, confbrrne

proposto nç Plan6 de Trabalho apresentado, que será pârÍe integrante do pre§ente âju§tc

independentemente de transcrição;

- 19) permitir cr livre âcesso dos servidores dos órgãos ou das entidade§ püblicas

concedentes e dos de controle intemo s exterso estadual âo§ proce§§os. documentos, infonnações.

instalaçÔes e sistemas reÍbrentes ao presente instrumçnto.

20) manter escriruração contábil regular;

2t) Disponibilizar ao cidarlâo, na sua página na intemet ou, na falta desta, etn sua sede.

consulta ao extrato deste termo cle colaboraçào, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e tl

detalharnento da aplicação dos recursos.

II - Constituem obrigaçóes da CONCITDBNTI: - §§DUC:

I ) Acompanhar e avaliar de forma global e

ereçutados em decorrêrtsia deste "lermo cle Colaboração;

projetos a serem dcserrvolvidos c
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2) Designar, um represenknte como gestôr que acompanhará e fiscalizará a execução

deste Termo dc Colaboraçâo e dos recursos repassados;

3) Apreciar as prestações de oontas parciais ou totais apresentadas pela'instituição.

podendo deixar de aprová-las sempre que verificar a ocorrência de algum dos seguintes eventos:

3.1) Inexecuçâo total ou parcial do objeto pactuado;

3.2) Desvio de {inalidade na aplicaçào dos recursos ransleridos;

3.3) Nâo utilização, total ou parcial, no objeto do ajuste, dos saldos frnanceiros,

inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações Íintnceiras realizadas, quantlo nâo

recolhidos na forma prevista neste instrumsnlo;

3.4) Ausência de documentos exigidos nâ prestâção de contas que comprometâ ô

julgamentei da boa e rcgular aplicação dos recursos.

4) Efetuar o repâsse dos recursos financeiros à instituição;

5) Pronogar "DE OFÍCIO" a vigênoia do Termo de Colaboração, quando houvsr atraso

na liberação dos recursos. limitada a prorrogação âo exâto periodo do atraso veriÍicado;

6) Publicar o resumo do instrumento e seus atlitivas na imprensa oficial do Estario. êur

cumprimento elo artigo 38, parr{grafo ünico da Lci Federal n" 13.019/2014.

QUÀRTA - DO CE§TOR

O GE§TOR do presente ajuste será designado por meio de Portaria a scr elaborada pelo

CONCEDENTE,

Parágrafo Único: Constituem obrigaçôes do CESTOR:

l) §olicitar .da CONV§NENTE. quando julgar necessário, esclarecimentos,

informações, relatorios e latrdos técnicos complementares, além daqueles ordinariamente prestados no

cumprimento tlas obrigações definidas na Cliiusula Terceira dsste instrurncnto;

2) Adotar providências necossárias an fiel cumprim§nlo dô ajuste;

3) Encaminhar cm tempo hóbil, a seus superiores, as decisões e providêncits quc

ultrapossarem a sua competôncia;

4) icompanhar e hscalizar os resursüs repassados no que tange ao gerenciamento

financeiro e Íisçalizaçâo de sua execução. examinêr as prestaçôes de contas parciais e final. çxame cla

documentação apresentada e, por meio de relatório, âtêster se é ou não satisfatória a rralizaçâo do r:bjeto

do Tcmro dc Colahoração"
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QUINTÀ - I)ÂS

É vcdado a instituiçâo:

l) Utilizar os recursüs previstos çrn tinalidades diversas das estabelecidas no Ternio de

ColaboraÇào, ainda que em caráter ilc emergência;

2) Pagar clcspcsas a título clc taxas de administração ou similarcs:

3) Pagar despesas rcalizadas em data anterior ou pr"rsterior à vigência do Tenilo dc

C6laboraÇão, salvo os pt1ganlsntüs cujo fato gerador da despcsa tcnha ocorrido durante a vigêncitt dÔ

instrurrrcnl.u pacluado;

4) Pagar despcsas cotn tâxa$ bancárias (taritas tle trovitnentaçà0 etrr conta correfilc.

cabrança dc extrÍIto§, e nrissfro de chequcs, entrc outros), multas, juros tlu corrcçâo monetáriâ, inclusivc

rcfcrcntes â pogamentüs dc crbriguções e encargos civis, trubalhistas, liscitis, tributários, prevideüciirios

ou quaisquer outros. scndo que os encârgos que porvsntura venham a incidir incleviclamentu quarrdÔ dt

execuçào dtl objeto tlevcrâo ser creditadr:s pela instituição à conta;

5) Trespassar ou cetlsr a execuçâo tlo objeto do Termo de Colabotação. cxççto pilrü os

contrataçõcs necessárias li cxccuçàrl rJo plano de trabalho e obscn'ados os princípicls da adrninistrtrçitit

púbiica:

6) Sacar recurso$ da conia especítica do Ten'no de Colabr:raçâo para pâgalnento eln

espccic (dinhcirô) de desPesas;

T) Rcalizur pirgamentos anteciparl0s a t'crrnccçdores dc hcns c seruiços;

' 
B) Alterar c gbjetu do Termo tle C<llaboraçâo de lilrma a descarnçterizá-lo:

9) Realizar clespesas com publicidade, salvo a tle cariiter educativtl, intbrnutivo tttt

'ricntaçào 
sgcial, ila qual nào cofistem nome$, simbolos ou imagens que caraclerizetn prt>trruçào ptrssttul

" 
e desde que plevista no plano de trabalho'

para sl'üito do dispOsto na clárrsula primcit'a. ô vâlor üoral deste Clonvênio perlar-se-á

ern R§ S0.000.00'(r:itsnta mil reais).

parágrafo prinreiro: Os recursos que cobrirão ests convênio correlâo à conra da

Dotação Orçamentária indicarla nos aut0§, no valor de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), çonfcrnne Plnno

de Trabalh«l e dcmais doculnentos ,V- rlutos.

§§XTÀ - I}OS RECUR§OS
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Puágmfo §egundo * O valor do rspasse a ser traüsferido pe la concedcnte não poderá

ser aurnentado, salvo sê ocorrer siruação capaz dejustificâ-lo, dependendo de apresemaçâo e aprovaçà<:

prévia pela Administração de projeto adicional detalhado e de comprovaçâo da tiel execuçào das etapas

anteriores e com a tlcvida prestaçâo de conlas, além da obscrvância da proporcionalidatie da

c«:ntrapartida, sendo sempre formalizado pr:r aditivo.

- IIV§NTUAL D}: }'A'I"O R§I,Etr/ÂNTE

A concedçnte poderá assumir r:u transferir a responsabilidade pcla execuçrio do objeto.

quando couber, no câso de paralisação ou da ocorrência de falo relevante, de rnodo a evitar sutr

descontinuidade, inclusive de alterar o Plano de Trabalho em situações especiais.

U§ULÁ OITÀVÀ _ I}OS ANCÀRCOS

A instituição ó responsável pelos encargôs trabalhistas, previdenciários, liscais e

comerciais resultantes da execução do Termo de Colaboraçâo'

NONA - NÀ DE

É dever da instituição somprovâr que aplicou cometâmcntc o rç§ursô no objetn do

Termo de Colaboração e demonstrar que o realizou com os recursos repassados e em obediência às

norrnâs legais aplicáveis à matêria, sob pona de rejeiçâo da despesa realizaela

Pnrágrafo Primeiro: Â prestação dç contas dos recursos recebidos dar-se-á akavés da

enrrsga à Concedente dos.6ocumentos fiscais originais ccimprobatôrios das despesas ou Êquivâlentc§ e

formulários, devi{amente prcenchirlos e assinados, denfo do prazo regulamentado uo Termo d{'1

Colaboração

parágrafo §egundo: A prestaçâo de conms dos recursos recsbidos rleve ser organizada

em ordem cronológica de acordo com âs metas estabelecidas e acompanhada dos scguintes docunrcntos

c anexO§;

1) Oficio de encaminhâmetrto;

2) Relatôrio circumtanciado do ctrmprimcnto do objeto;

3) Cópia do plano de rabalho aprovado pelo ordenador de clespcsa;

4) Cópia do termo firmado, conr indicação ds data rle sua publicação;

5) Relatóri«: dc

§ecretaria de §stado da Educasão
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6) Demonstrativo da exccução da receita e da despesa, evidenciando os recursos

reçebidos em transferênciâ, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicaçâo dos recursos no

mercado Íinanceiro, quando for o caso, e os saldos;

7) Relação de pagamentos efetuados com os recursos da concedente e da instituição,

bem çomo dos provenientcs da aplicação financeira;

8) Relaçâo de bcns permancntcs adquiridos com os recursos da concedente c da

instituiçâo, bem como dos provenientes da aplicaçâo financeira;

9) Relaçâo cle hens de consumo adquiridos com ôs recursos da concedente e da

instituição, bcm conro dos provenientes da aplicação linanceira;

l0) Relaçâo de serviços de terceiros com os recursos da concedente e da instituição,

bem como dos provenientes da aplicação financeira;

ll) §xtrato da conta bancária específica, do período do recebimento do r*§urso.

demonstrando a conts zerada, e. se for {) ca§o! a conciliação bancária;

12) Extratos da conta de aplicaçâo linanceira, evidenciando todos os rendimentas

auferidos no período e demon§txando a conta zerada;

13) Cópia do termo de aceitaçâo definitiva da obra. teÍTnos de mcdição, planilha

orçamantitria c pmjetos execntivos, quando o objeto visar à realizaÇão de obra ou serviço de engenharial

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

l5) Cópia dos ajustes firmados, üom os rcspectivos adilivos e publicações, quandu fbr

o tâ§0;

' 16) Relação de localização dos bens adquiridos;

I 7) Notas fi scais/faturas;

l8) Relatôrio fotográfico dos bcns adquiridos e obras realizadas;

' 19) Relaç{o de treinados ou capacitados' quando for o caso;

20) Tenno de compromisso por meio do qual a instituiçào frca obrigada â mÂnter os

documeRtos relacionados ao Termo de Colaboraçâo pelo prazo de l0 (dez) ano§, contado da data em

que foi aprovada a pre§tâção rle contas.

parágrafo Terceiro: A prestação cle conÍas deverá ser entregue imprcssa e, para lins

de registro interno da Secretaria ile Estado de Educaçâo, em arquivo PDF pesquisável'

parágrafo euârto: Quando o objeto do Termo de Colaboração visar à realização d(r

obras ou seryiços de engenharia. o Convenente deve apresentar ainda os scguintes documentos:

l) Relação e medição dos serviços exccutados;

2) Termo de entrega,/aceitação da obra ou scrviços um engenheiro:

3) Laudo lecnico tlc obras e scrv'iços de engenharia

SÊsretaÍie de Estado da Educação q
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porágrafo euinto: Constatadas qoui*qro inegularidades no Termo de Colaboração,

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 apresentação de justificativas c alegações de deÍ'esa

ou devotução dos recursos liberados, atualizados'

Parágnfo sexto: Quando a prestação de contas não Íbr encaminhada no praz0

convEncionado, a Concetlente fixaú o prauo máximo de 30 (trinta) dias à instituição' a partir da data do

recebimento da notificaçôo, para que seja apresentada a prestação de contas' ou recolhimento dos

recursos, incluidos rendimentos da aplicação no mercado ftnanceiro, acrescidos de juros e correção

monetária, à conta da Concedente'

Parágruío §étimo: Em caso de nõo apresentação da prestação de contas final' no prazo

estipulado no Termo de ColaboraçÀo, ou a prestação dc contas não obtiver aprovação, serâo adotadas

providências por pafie do ordena{or de despesa da unidade Concedente para a instauração de tomadâ

de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do daio'

sendo que este procetlimento será atlotado no§ casos de omissão no dever de prestar contas' de

osorrência de desfalquc ou desvio de diúeiro, bens ou valores püblicos e de prática de qualquer atrr

ilegal, ilegitirno ou antieconômico de que resulte dano ao Errírio'

PrrágrafoOitrvo:Emcasodeliberaçãodcmaisdeduasparcelasftnanceiras,a

instituição apresentará a Concedente a prestação de contas parcial' que consiste na docutnentação

especificada para a prestaçôo de conta§ ftnal, com exceção do comprovante de recolhimento do saldo

de recursos, sendo que a prestaçâo de cont'as parcial deve ser apresentada para comprovar a execução

- «la parceta de recurso recebida, em câso de repasses em trQs ou mais parcelas' Dessa forma a prestação

de contas parcial reÍbrente à prirneira pareela é condição perê a liberaçâo da terceira; a prestaçàct

referente à segunda, para liberação da quarta e assim sucessivamente'

O presente Termo de Cotaboração teni vigência de 24 (vintc e quarro) meses, a contar

tla data rla Publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado nos tcrmos da Lei Fccleral

n". 13.019/2014, a critério tlas parles, mecliante previsão orçamentária para atender a novas clespesas' se

houver, desde que justificadas e autorizndas pela autoridade superior compctente e requcrida pela

instituição em até 60 (sessenta) dias tlc vencimento.

Sectetaria de Estado da Educação

UST]LA - DO PRAZO DE

Quinta Avenida, Qd' 7 I , 2l 2, Setor Leste Vila Nova' Goiânia - GO - CEP 74.643-030

*
t*

t

t

GOIÁS

,\



-tÀ E

Os partícipes p«:dcrão denunciar o presente Tcrmo de Colaboração, , desde quc

comunicada por escrito essa intenção corn 60 (sesssnra) dias de antecedêrrcia'

E facultado aos participes a rescisão do instrumento, a qualquer tempo. por âto

devidamente justiÍicado. e a alteraçâo do Tentto de Colaboração perr meio de tenno aditivo. mediante

proposta devidarnente tbnnaliirada e justiÍicada, a sêr apresentada à concedente em, no minirno ôl)

(sessenta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo nelc estipulâdo.

CLAUST'I,A §ECUNDÂ - DO§ CÂ§OS OIVIIS§O§

Os casos omis.sos serão objeto de análise e estudo para soluçâo em cada oporlunidade e

de comum acordo entrc os pêrticipes.

U§ULÀ 1"T.]RCI.:I RÂ . DO§ ]-TIR§TOS INTIIGRÂNTES

E parte integrantc do prescnte tenno. o Plano de Trabalho.

MÀ QUARTA - IlA PTIBT,ICÂÇ

. para elicácia tlo presente Termo de Colaboraçâo, a SEDUC providenciani a publicaçâo

de seu exrrato no Diririo Oficial do Estado de Ooiás, de conformidade com ô§ artigos 37, caprrr. da

Constituiçâo Feilcral e artigo 38 da Lei Fedçral n' l3'019/2014'

eualquer disputa 6u conrrovérsia relativa à interprctbção ou execuçâo dc§te ajuslc. r:u

4e qualquer forma oriunda ou associatla a ele, no tocânfe a diteitos patrimoniais disponíveis, e que nâo

seja dirimida amigavelmente enrre as partes (precedirta ria realizaçâo de tentativa de «lnciliação ou

mediação). devçrá ser resolvirla dc tbrma definitiva por arbitragem, no§ termos das tronnas de regênciir

rta CÀUIRA DE CONC:ILIAÇÃO, MgnteÇÃO E ÀRBITRAGEM DA ADMINIST'RAÇÃO

E§TADUAL (ccMA

As elegem o Foro da conrarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais

necessárias. incluinclo a cxecução tla scnrcnça arbitral. A eventual propclsirura de nreclidas judiciais pelas

Secretaria dc Estado da Educnção
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partes deverá ser imediatamentc comunicada à CÂUenn DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÂO E

ARBITRACEM DA ADMINISTRAÇÁO ESTADUAL (CC"M.A), e não implica e ilem deverá scr

interpretada como renüncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e elicácia da presente

cláusula arbitral.

t) SEXTA. DAS FINAIS

Âplicam-se ao presente Termo de Colaboração toda a legislação e nornas vigentes

sobre a matéria.

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.

GABINETE DA SECRETARIA Df. ESTADO DA EDUCAÇÀO, em Goiânia.

uo l , Dh tzozz

APÂRECIDA DT: A GAVIOLI SOARES PERBIRA
B.stado Educação

Testemunhas:
I'

Nome: Nome:
2u
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