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TERMO DE COLÂBORAÇÃO Nu

206t202?,,que entre si celebram, de um lado, o

Estado de Goiás, por meio da SECRETARIA

DE ESTÀDO DA EDUCAÇÃO e. dc outro' o

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL ERICA

DE MELO BARBO§A, na forma abaixo:

O E5TÀDO DE GOIAS, por intermêdio da SECRETÁRIA DE ESTADO

DA EDUCÀÇÃO, com scde em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na Quinta Avenida, Qd'

71, nu 212, Setor Lesre Vila üor., inscrita no CNPJÂ'íF sob o no 0l'409'70510001-20,

representada por sua titular, APAR§CIDÁ, DE fÁfnf* CAITIOLI §OARES PEREIRÀ'

brasileira, professora, ca§ada, inscrita no CPF §ob o nn 129.607 '192'y e portadora tlo RG n"

368.625 - SSP/RO. residente e domiciliada nesta Capital, e o CENTRO DE ENSINO

ESPECIAL ERCA DE MELO BÀRBO§A, pe§soa juridica tle direito privado, inscrita no

CNPJ sob o nu CIl .466.44A10001 -00, com sede na Rua Inácio José tle Melo, I 405, centro, Jataí'

representada por §ua Presidente, uÉn §0ÀRES DO PRADO GOMES, brasileira, portadora

do RG n". 1.996.288 SSP/G0, inscrita no cPF sob o n". 792.023.061-68, nos termos da Lei

Federal l3.0lgl20l4, e da Lei Estadual 21.064/2021. resolvem, de mútuo acordo, cclebrar o

prcsenre TERMO DE COLABORAÇÀO, mediante as cliiusulas c condições seguintes:

O presente Termo ds Colaboração tegr por objeto a destinação de R§ 60'000,00

(sessenta mil reais) à instituição acima qualiÍicada, destinada à para aquisiçâo de

equipamentos e mobiliários, conforme descrito no Plano de

As metas cspecificatlas com os respectivos valorc§, constântcs do Plano de

Trabalho, poderão §ofrer adequaçôes no dCIcorrer da execuçâo do Termo de colaboração' desde

Secretaria de Estado dr Educação
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que não §e altcre o objeto preconizado na Cláusula Primeira deste instrumcnto e qu€ sejam

previamente aprovadâs pelâ Concedente - Secretaria de Estado da Educação.

U§ULA TERCEIRA. DÂS OBRIGÂÇ

I - conctituem obrigações do centro de Ensino Especinl Érica de luelo

Barbosa:

l) Cumprir fielmente o objeto pacnrado;

2) Prestar contas no tempo determinado pela Concedente;

3) Facilitar os meios pâra que a Concedente dou credenciados por ela. exêrçam,

a qualquer tempo, a fiscalização quanto aos aspectos técnicos, financeiros e administrativos do

presente Termo de Colaboração, sem prejulzo da ação fiscalizadora dos demais órgãos de

controle;

4) Manter os documcntos comprobatórios das despesaJrsalízadas, objeto «leste

Termo, arquivados em boa ordem, no próprio local em que foram contabilizados, pelo prazo de

dez anos, contado da aprovação da prestação de contas do Cestor do órgão;

5) Apor nas faturas, notas fiscnis e quaisquçr outros documentos de despesa,

obrigatoriamente emitidos sm noms da instituiçâo, o carimbo identifiçador com o título,

número e ano do Termo de Colaboraçâo;

6) Arcar com todos os cncârgos que porventura veúarn a incidir quando da

execução deste Temro de Colaboração, tais como: obrigaçôes civis, Íiscais, rabalhistas ou

quaisquer outros;

7) Abrir conta espccífica para o repasse do recurso objeto deste Termo de

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

anteriormcntc, inclusive para outros ajustes de mesma natureza. Os §er

mantidos nesta conta específica e sornente poderão ser utilizados o de despesas

constantes do Plano dc Trabalho. scndo neccssário a

zerada;

inicial da conta

8) Aplicar os recursos recEbidos do Termo de Colaboraçâo, enquzurto não

utilizados, em caderneta* de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso

for igual ou superior a um mês, ou em flrndo de aplicação financeira de curto prâzo ou operação

de mercado aberto lastrcada em dnrlos da dívida pública. quando a utilizaçâo dos

Secretaria de Estado da Educação

Quinta Avenida, Qd" ?1,212, §çtor Lestc Vila Nova, Goiânia- GO * CEP 74.(*3-030

tffil* *.

GOIÁ.Sl



I

veriÍicar-se em prazos menores que sm rnês. As receitfts financeira,s auferidas serão

obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de Colaboraçâo e aplicadas, exclusivâRlente,

no objeto de sua finalidade;

9) Comprovar o cumprimcnto da contrapartida pactuada que deverá ser

depositada na contâ bancária específica do Termo de Colaboraçâo, do acordo §om o§ prazo§

cstabelecidos nü CIronogruma de dessmbolsu estabelscido no plano de trabalho;

10) Realizar os pagâmentos das despesas do Termo de Colaboração mediante

cheque nominativo, ordem bancárig transferência Elstrônicâ ou outra modalidade de saque

autorizado pelo Banco Central do Brasil. na qual a dcstinaçào e o credor final fiquem

identifi cados no documento;

1l) Manter e movimentrer os recursüs na conta bancriris específica do Termo de

Colsboraçào, com somprovaçâo de saldo inicial zerado;

12) Aprescntar. na prestação de contâs, a documentação necessária em orclem

cronológica, de acordo com 8s metas previstas;

13) Informar, independente de solicitação, o andhmento do Termo de

Colaboraçào;

14) Indicarum Gestor, cuja responsabilidade será o de prestar inforrnaçôes sobre

o andamento do Termo de Colaboração e encaminhar as dEmandas ao concedente;

15) Indicar um rssponsável têcniço habilitado, quando a nâttrszâ do Termo de

Colaboraçào assim o cxigir.

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

durante a vigência do Termo de Colaboraçâo, bein como sôlls rendimcntos, devsndo tl saldo ser

recolhido, ao Tesouro Estadual, por meio ds Documsnto dc Arrscndação de Re'ceita Estadual -
DARE a ser emitidg no sitiu i{§ssÉü.*§sls§§Sfi§,!§;, obsenrando-§s a prÜporcionalidade

dos rccursos kansferidos pelo Estado som os rscursos da conhapârtida transferidos pela

instituiçào, nCI prazo improrrogável tte 30 ftrinta) dias da conclusão do objeto do Termo de

Colaboraçào, sob pena da imediata instauração de tomada de conías especial do re-sponsál'cl,

{evondo o conrprovante de devolução ser çneaminhado o e-mail

s que §e tratacontabilidade@seduc.go. gov.hr, mencion*ndo-ss o nn dô Temro

de devolução rle saldo remanesuenten sendo quE e§te quando

da conclusão do Terrno de Colaboração, quando nâo for executado o

apresentada devidamcnte a pre§tâção de eontas.

ou quando não ftrr
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17) Identifrsar. semprÊ que possivel, o objeto do Termo de Colaboraçào como

rssultante da aplicaçâo ds rçcursos do govemo estadual;

18) §xecutar o objeto denko da vigêneia dcste Tcrmo de Colaboragão, conforme

proposto no Plmo de Trabalho âpresenÍado, que seni parte integrante do presente ajuste

independentemente de transcriçâo;

l9) Permirir o livre acssso das sErvidorcs dos órgãos ou das entidades públicas

concedentEs e dos de controle interno s externo estadual aos proce§so§, documcnto§,

informações, instalações e sisteüas referfirtss âü prs§cnte instrumento.

20) manter escrituração contábil regular;

21) Disponibilizar ao cidad§o, na sua página ua intcmet ou, na falte de§ta, em

sua sEde, consulta ao extrâto deste termo de çolaboraçâo, contendo, pelo meno§, o objeto' a

Íinalidade e o detalharnento da aplicação dos recursos.

II - Constituem obrigaçôcs da CONCEDENT§ - §EDUC:

I) Âcompanhar s avaliar de forma global e técnica os projctos e §erem

desenvolvidos s Executados em decorrência deste Tertno de Colaboraçãoi

2) Designar, um reprsssntante csmo gestor que âcompanhará ç tiscalizar'á a

exeçuçâo deste T*mo de Colaboraçâo e dos rÊ§ur§ô§ repassados;

3) Àpreciar as prestações do eontas pareiais üu totai§ aprcsentadns pela

instituiçâo, po«lendo rleixar de aprová-las sempre que verifiear a ocorrência de algum dos

seguintes eventos:

3.1) Inexecução total ou parciat do objcto paetuado;

3.2) Dssvio de finalidads na aplicação dos recursos tansferidos;'

3.3) Não utilizaçâo, total su parcial, no objeto do ajuste, dos saldos ftnanceiros,

inclusive os proveaientes das receitas obtidar na.s aplicações finaneeiras realizadas, quando nâo

recolhidos na furma prevista neste instrumento;

3.4) Âusência de docurnentos exigidos na prestaçâo que c()mprometâ

o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

4) Efetuar s repas§e dos recursos linanceiros à

5) Frorrogar "DE OFÍCIO" a vigência do Termo de Colaboração, quando houver

â§-aso na liberaçâo {os recurcos, limitada a prorrogaçôo ao exttto período do atraso verificado;

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

Esrado, em cumprimento do artigo 38, paragraÍ'o único da LciFcderal n" 13.019/2014

Secretaria de E*tado da Educação
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USULA QUÀRTA - DO GESTOR

O GE§TOR do presente ajuste será designado por meio de Portaria a ser

elaborada pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Únicol Constituem obrigações do GESTOR:

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

informações, relatórios e laurlos tecnicos complementares, além daqueles ordinariamente

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

2) Adotar providências necessárias ao Íiel cumprimento do ajuste;

3) Encaminhar em tempo hábil, asêus superiores, as decisôes e providências que

ultrapassarern a sua comPetência;

4) Acompanhar e fiscalizar os reüu§os repassados no que tange ao

gercnciamcnto Íinanceiro c fiscalização de sua execução, examinar as prestações de contas

parciais c final, examB da documsntação apresentada e, por meio derelatório' atestar se é ou

nâo satisfatória a realização do objeto do Tsrmo de Colaboração.

É vedado a instihrição:

l) Utilizar os recursos previstos cm finalidades diversas das estabelecidas no

Termo de Colaboração, ainda que em caníter de cmergência;

2) pagar despesas a título de taxas de administração ou similares;

3) Pagar tlespesas realizadas em data anterior ou a

de Colaboração, salvo os pagamentos crrjo fato gerador da despesa

vigência do instrumento Pactuado;

4) Pagar despesas com taxa§ bancririas (arifas de

correntÊ, cobrança de extratos. emissão rle cheqUeS, entrg oUtros), mUltas, juroS ou correção

monetaria, inclusive referentes â pagamentos de obrigações e encargo§ civis' trabalhistas'

fiscais, tributários, previdenciários ou quaisqu§r outro§, sendo qus o§ sn§argo§ qu6 porvcntura

venham a incidir indsvidamente quando da execuçâo do objeto deverão ser creditados pela

instituição à conüa;

Secretaria de Estado da Educação
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5) Trespassar ou ceder a execução do objcto do Termo de Colaboração, exceto

pâra as contratações necessárias à execuçâo do plano ds trâbalho E obscrvados os princípios da

administraçâo pública;

6) §acar rssursos da conta específica do Termo dc Colaboraç,âo para pagamento

em espêcie (dinheiro) de despesas;

7) Realizar pagaÍnsntss anteuipados a fornecedores de bens e senriços;

8) Àlterm o újeto do Termo de Colaboração dç forma a desçaracterizáJo;

9) Realizar despesas com púlicidads, salvo a de caráter educativo, infonnativo

ou orienhçâo social, da qual nâo constsm nome§, sÍmbolos ou irnagcns que caracterizem

promoção pessoal e desde que prevista no plano de trabalho.

§§XTA _ DOS RECUR§OS

Para efeito do disposto na Clâusula Primeira, o valor total deste Termo perfar-

se-á em R§ 60.000,00 (sessenta mil reais), que serão repassados ptt" Stau. ao Centro de

Estudo.

Parigrafin PrimeÍro: O valor do repasse a ser transferido pela conccdEnte nâo

podnrá ser &unrentado, salvo ss ocorrsr situação capaz de justificá-lo, dependendo de

apressnÍação e aprovação prévia pela Adminisrraçâo de projcto adicional dstâlhado e de

comprovação ria fiel execuçâo das etapas anteriores e corn a devida prestação de contas, além

da observância da proporcionalidade da confapartidA scndo sempre fonnalizado por aditivo.

A concedente podera assumir ou transferir a responsabilidaíJq pela execução do

objeto, quando couber, ns caso de paralisaçâo ou da ocorrência de fato relevanteo dc mudo a

evitar sua descontiuuidadç, inclusive de alterar o PlaÍo de Trabalho em situações especiais.

USULA OITÂVA - DOS ENCARGÜS

A instituiçâo á responsávcl pelos encargos trabalhistas, previdenciiirios, frscais

e comerciais resulhntes da exccução do Tsmo de Colaboraçâo-

§eçrctâriadc Estado da Eduração
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NONA - DÂ PREST DE CONTAS

É dever da instltuição comprovar que aplicou corretâmente o recurso no objeto

do Termo de Colaboração e domonstrar que o realizou com o§ recur§os repassados e em

obediência às normas legais aplicáveis à matéria, §ob pÇra de rejeição da despesa realizada

perágrafo Primeiro: A prestação de conta"s dos recursos recebidos dar-se-á

ahavcs da entcga à Concedcntc dos documentos frscais originais comprobatórios das despesas

ou equivalentes e formulários, devidamente preenchidos e assinados, dentro do prazo

regulamentado no Termo de Colaboração.

parágrafo Segundol A prestaçâo de contas dos recursos recebidos deve ser

organizada em ordem cronológica de acordo com as metas estabelecidÍ§ s acompanhada dos

seguintes documentos o arexo§:

t) Oficio de encarninhamento;

2) Relaüorio circunsüanciado do cumprimento do objcto;

3) Côpia do plano de úabalho aprovado pclo ordenadoi dc «lespcsa;

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

5) Relatório de execução fisico-financeira;

6) Demonstrativo da cxecução da receita e da despesa, evidenciando os recursos

recebidos em transferência, a confiapartida, os rcndimentos auferidos na aplicação dos recur§os

no mercado ltnanceiÍo, quando for o caso, e os saldos;

7) Rctação de pagamentos efenrados com os recurso§ da concedeBte e da

instiruíção, bem como dos provenientes da aplicação financeiral

8) Relação de bens permanentes adquirido§ com os

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

9) Retação rle ben^s de con'suno adquiridos com os

instituição, bem como dos provcnientes da aplicação Í"rnanceira;

l0) Rclação de serviços de terceiros com os re§ur§g§ da concedente s da

instituição, bem como dos provenientss da aplicação financeira;

I l) Extrato da conta bancária específica, do período do reccbimcnto do recur§o'

demonsg.ando a conta z6rada, e, se for o cÍl§o, a conciliação banciíria;

lZ) Extratos da conta dc aplicaçãcr financeira, evidenciando todos os

rendimentos auferidos no período e demonsgando a conta zerada;

Secreuria de Estado da Educação
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13) Côpia do termo de aceitação definitiva da obra, tsrmos de mediçãa, planilha

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

engenharia;

14) Cornprovante de rçcolhirnsnto do saldo de rscursos ao Tesouro Estadual;

15) Cópia dos ajustes firmados, com CIs reopectivos aditivos e publicações,

quando for o caso;

16) Rclação de localização dos bens adquiridos;

I 7) Notas fiscaisifaturas;

I8) Rclatório futognifico dos bens adquiridos e obras rralizadas;

I9) Relaçâo de treinados ou capacitados, quando for o caso;

20) Termo de compromisso por ineio do qual a insrituiçâo fica obrigada a manter

os documentos relacionados ao Terms de Colaboraçào pelo prazo de 10 (dez) anos* contado da

data cm que foi aprovada a prestação de contas.

Parágrafo Terceiror A prcstaçâo «le contas deveri{ seJentregue impressa €. pârâ

frns de registro intenro da Secrstaria de §stado de Educação, em arquivo PDF pesquisável.

P*rôgrafo Quarto: Qnando o objeto do Termo de Colaboraçãs visar à

realização de obras ou scrviços tle engenharia, o Cünvenente dcve apresentar ainda os ssguintcs

doeumentos:

1) Relação e medição dos serviços executados;

2) Termo de entregalaceitaçãa da obra ou serviços um engenheiro;

3) Laudo técnico ds obras e serviços de eilgenharia"

Parágrafo Quinto: Constatadas quaisquer n0 Termo dc

Colaboraçào, será feita diligência pela Concedente e será Íixado ü prâzCI máximo de 30 (trint*)

dias à instituiçâo, a partir da data do recebimento da notificação, pâra aprsssnÍação de

justificativas e alegaçôes de deÍesa ou devolução dos rEcursos liberados, atualizados.

Parágrcfo §exto: Quando a prestaçào de contâs não for encaminlrada so pftlzo

convencionado, a Concedente fixará o prâzo máximo de 30 (trinta) dias à instituição, a parlir

da data do recebimento da notifieação, parâ que seja apresentada a prestaç,ão de contas, ou

recolhimento dos recursosr incluidos rendimentos da aplicaçâo no mercado financeiro,

acrescidos de juros e coreçâo monetária, à conta da Conccdente.

§ssretâria de Estado da Educaçâr:
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Parógrafo §étimo: Em caso de não apresentação da prestaçào de contas Íinal,

no prazo esfipulado no Termo ds Colaboração, ou â prsstação de contas não obtiver aprovaçào,

scrão adotadas providências por parte do ordenador de despesa da unidade Concedente pâra a

instauração de tomada ds contas cspecial para apuraçâo dos fatos, idcntificação dos

responsáveis c quantiÍicação do dano, sendo que este procedimento será adotado nos casos de

omissão no dever de prestar contfls, de ocorrência de desfalqus ou dcsvio de dinheiro, ben§ ou

valores públicos e de prática de qualquer ato ilegal, ilegíümo ou antieçonômico de que resulte

dano ao Erário.

Parágrafo Oitavo: Eru caso de liberação de mais de duas parcelas fiuanceira§,

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

documentação especifrcada para a prestação âe contas tinal, com exceção do comprovante de

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

para comprovar a execução daparcela de recurso recebida, ern caso de repasses em três ou mais

parcelas. Dessa forma a prestaçâo de contas parcial referente à primeira parcela é condição para

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

sucessivamente.

USULA . DO PRAZO DE

O presente Termo de Colaboraçío terá vigência de 24 (vinte e quatro) me§es, a

contar da data da publicação no Diririo Oficial do Estado, podendo ser prolrogado nos termo§

da Lei Federal n". 13.019/2014, a critério das partes, mediante previsârl orçanrenfária para

atender a nov&s despesas, se houver, desde que justificada-s e pela autoridade

superior competente e requerida pela instiruição em até

vencimento.

dias antes de seu

PRIMEIRA. DA ERE ()

Os partícipes poderão denunciar o prc§ontc Termo de Colaboraçâo, desde que

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

Z^
H tâcultâdo aos participes a rescisão do instnrmento, a qualquer tempo. por ato

devidanrente justiÍicado, & â alteração do Termo de Colaboração por meio de termo aditivo.

Secrêtaria de Esudo da Educaçâo
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mediante propo$a devirlamente Íbrmalizada e justifica&, â ser apresentada à concedente cm,

no mínimo 60 {sessenta} dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado.

USUL,{ - DO§ CÀ§O§ T}MI§SO§

Os casos omissos serâo objeto rle análise e estudo para solução em cada

oportunidade e de cormlm acordo enlre osparticipes.

TERCEIRÂ . DO§ T§RMO§ TNTEGRÂNTE§

E parto intsgrante do presente t'ermo, o Plano de Trabalho"

U§ULA QUÂRTÂ - tlA PUBLICÂ

Para eÍicácia do presente Terrno de Colabor*çao, u SEDTJC providencíará a

publicação dc seu ôxtrôto no Diário Oficial do Estado de Goiiis, de conformidadc com os â.fiigo§

37, caput, da constinrição Federal e artign 38 da Lei sederal n. li.0lg/20t4.

QUTNTA - DO FORO

Qualquer disputa ou controversia relativa à inteqpretação ou execução deste

ajuste, ou de qualquer fonna oriunda ou a-s.çociada a elê, no tocants a direitos patrimoniais

disponíveis, § que nâo scja dirimida amigavelmente entrÕ as partes (precedirJa da realizaçôo de

tentativa de conciliaçâo ou mediação), deveni ser resolvida de por arbitragem,

nos terTnos das normas de regência da CÂU,ERA DE

ÂRBITRACEM NA ADMINI§TRAÇÀO §§TADUAL (CÜMA}.

Âs partes elegern o Foro da Comnrca de Çoiânia para quaisquer meditlas

judiciais nece.§sâria§, incluindo a cxecuçãn da sentençr arbitral. A eventual propositura dc

medidas judiciais pelas partes devsriâ ser imediatâmente çomunicada à CÂMARA DE

CÜNCILIAÇÂO, MEDLEÇÃO E ARBITRAGEM DÂ ADMINI§TRÂÇÃO E§TADUAL

(CCMA), e não implica s nem deveni ser interpretada como renúnçia à arbitragem, ncm atetará

a existência, validade e eficácia da presente cláusula afbitral.
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SEXTA . T}A§ tr§ TINÂI§

Aplicam-se âo presente Termo de Colaboração toda a legislação e norma§

vigsntes sobre a matéria.

E por eslarÊm âcordes tinnarn os pârtisipês, pcrantc 02 (duas) testemunhas, o

presente ato em 02 (duas) vias de igual tcor e forma para todos os efcitas jurÍdicos.

so-iô-t
GÁBINETE DA §ECRETARIÁ DE E§TÂDO DA EDUCAÇÀO, em §oiânia,

06 t2azz"
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