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TERMO DE COLABORÂÇÃO N" 22.1t2022,

que entre si celebram, de um lado, o Estado de

Coiiis, por meio da SECRETÀRIA DE

E§TADO DA EDUCAÇÃO e, de outro, o

CENTRO DE ENSINO f,§PECIAL ÉRICA

DE MELO BÂABOSA' na forma abaixo:

O E5TADO DE GOIÁ§, por intermédio da SECRETARIA DE ESTÀDO

DA EDUCÁÇÃO, com sede ern Goiânia, Capital do Estado tle Goiás, na Quinta Avenicla' Qd'

?1, no 212, Setot tcste Vila Nova, inscrita ho CNPJilv{F sob o no 0l'409'70510001-20'

r§pre§enrada por §ua titular. APARECIDA D§ r'Áuna,l GAVIOLI SOARES PEREIRA'

brasileira, professora, ca§ada, inscrita no CPF sob o n" 329'607 '192;04 e portadora do RG no

368.625 - SSPIRO, rosidente e domiciliada nesta Capital, e o CENTRO DE §NSINO

ESPECIAL ERICA DE MELo BARBOSÂ, pessoa juridica de direito privado' inscrita no

CNPJ sob o no 01.466.440/0001-00, com sede na Rua Inácio José de Melo, 1405' centro, Jataí'

representadâ por sua Pre"sidente, lÉH SOARES DO PRADO GOMES, brasileira, portadora

do RG n". 1.996.288 SSP/GO, inscrita no CPF sob o no' 'lg2'An'061ó8' nos temlos da Lei

Federal 13.019/2014, o da Lei Estadual 21.064/2021, resolvem, de mútuo acordo, celebrar o

pr§ §ute TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as cláusula-s e condições seguintes:

O prescnte Tcnno de Colaboraçào tenr por objeto a destinação de RS 20'000'00

(vinte mil reais) à insünrição acima çalificada, destinada à ürvestimento para aquisição de

equipamentos e mobiliários, conforme descrito no Plano de Trabalho'

As metas especificadas com os respectivos valoras, constantes do Plano de

Trabalho, poderão sofrer adequações no decorer da execução do Termo de colaboração. desde

PRIIVIEIRA . DO OBJETO

. DAS METASUI.A SEGUNDÀ
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que não se altere o objeto preconizado na Cláusula Primeira deste instrumento € que §eJam

previamenüe aprovadas pela Concedente - Secretaria de Estado da Educação.

TERCEIRA. DAS OBRIGÁ

I - Consütuenr obrigações do Centro de Ensino Especial Érica de Melo

Barbosa:

l) Curnprir fielmente o objeto pactuÍdo;

2) Prestar conta§ no tempo determinado pela Concedente;

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

a qualquer tempo, a frscalização quanto aos aspectos têcnicos, Íinancciros e administrativos do

presenre Termo de Colaboração, sem p§uizo da ação fiscalizadora dos demais órgãos de

controle; "

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

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

dez anos, contado da aprovaçâo da prestação de contas do Gestor do órgão;

5) Apor nac faturasr notas fiscais e quaisquer outros documentos de despesa,

obrigatoriamente emitidos em nome da instituição, o carimbo identificador com o titulo,

número e ano do Termo de Colaboração;

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

execução deste Termo de Colaboração, tais como: obrigações civis, fiscais' trabalhista§ ou

quaisquer outros;

T) Abrir conta específica para o rspasss do recurso objeto desÍe Termo de

Colaboraçào, não sendo permitida a utilizaçôo de conta bancária absrta elou utilizada

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

mantidos nesta conta específica e somsnte poderão ser utilizado§ para o de despesas

cünstantes do Plano de Trabalho, sendo necessário a comprovação dc inicial conla

zerada;

8) Aplicar os rccursos recebidos do Tenno dc enquanto não

utilizados, em cadernetas de poupânça de institr,rição ftnanceira oficial, se a previsão de seu u§o

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

de mercatlo abeno lastreada ern títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
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verificar-se sm praeos mssorss quü trm mês. Âs receitas {inaneeiras auÍbridas serâo

obrigatoriamente computarlas a crédito do Termo de Colaborâção c aplicadas, exclusivâmente,

no objeto de sua finalidade;

9) Comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que deverá ser

depositada na conta bânciâria especí{ica do Termo de Colaboração, de acordo com os prâzü§

estabeleçidos no oronogmma de descmbolso estabeleçido no plano de trabalho;

l0) Realizar os pagamcnüos das despescs do Termo de Colaboraçâo mediante

cheque nominativo, ordeiu bancária, kansferência eletrônica on outra modalidade de saque

autorizado pelo Banco Ccntral do Brasil, na qual a destinação € o credor final fiquem

identifi cados no documental

1l) Manter e movimentar os reürsos na conta bancária especifica do Temro de

Colaboração, com comprovação de sattlo inicial.zerado;

12) Apresentar, na prestação de conüâ§, a documentação necessária em ordem

cronolôgica, de ocordo com as motas previstas;

13) Informar, independente de solicikção, o andamento do Termo de

Colaboraçào;

14) Indicar um GÊstor. cuja responsabilidade será o de prestar informaçôes sobre

o andarncnto do Termo de Colaboraçâo e encanrinhar as deinandas ao concedente;

15) Indicar um rasponsável técnico habilitado, quando a nafireza do Termo de

Colaboração a.çsim o exigir.

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

durante avigência do Tsrmo de Colabsração, bem como ssus rendimentos, deveudo o saldo ser

recolhido, ao Tesouro Estadual, por meio de Docurnento deArrecadação de Receita Estadual -
DARE a ser emiúdo no sitio lttwrv.q{§n§ijl-14gil,gü-:,:,-SÍ;, observando-§e a proporcionalidade

dos rscu1gos fansfcridos pelo Estodo com os fi,cursos da contrapartidâ transferidos pcla

insfiruiçâo. no prâÍo improrrogável de 30 (rrinu) dias da conclusâo do objeto do Termo de

Colaboraçâon sob pcna da imediata insrauração rle tomada cle con[as espccial responsável,

o e-mail

§ que §t tratâ

devendo o comprovante dç devolução §er

contabilidade@seduc.go"gov.br, mencionando-§e o no do Termo de

rJe devolução {e saldo remansscünte, sendo que este procedimento deverá ser efetuado quando

da conclusão do Termo de Colaboração, quândo nâo for Êxecutadü o objeto ou quando nâo tbr

apresentada devidarnente a prxtação de contas.
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l7) Identificar, §emprÊ que possível" o objeto do Termo dc ColaboraÇão corno

resultante da aplicação ds recursos do governo estaduah

18) Executar o objeto dentro da vigência deste Termo dc Colaboração, conforme

propos0o no Plano dc Trabalho apresentado, que será parte integrante do presante ajusre

independentemente de transcrição;

19) Pennitir o livre acesso dos servidores dos ôrgãos ou das entidades pública.r

uoncedenles e dos de controle internü s extsmo esüadual aos procsssos, documenfo§,

informações, instalaçôes e sistemas referentes âo prsssnte instrumento.

20) manter escritlraçâo conu{bil regular;

2l) Disponibilizar ao cidadão, n? suâ página na intemet ou, na falta desta, em

§ua sede, consulta ao extrato destrl termo de oolaboraÇão, *ontendo, pelo menos, o objeto, a

linalidade e o detalhamento da aplica$o dos recursos"

II - Constituem obrigrç6m da CONCEDENTE - §EIUC:

l) Acompanhar e avaliar de forma global s técnica os projetos o sere§l

desnrvolvidos e çxesutados çm decorênçia deste Termo de Colaboração;

2) Designar, um rspre§entante como gestor quÊ acompanhará e Íiscalizará a

execução deste TerÍno de Colaboração e dos recursos repas§âdos;

3) Apreciar a-s prestações de sontas parciais ou totais apresentados pela

instituição, podendo deixar de aprová-las seÍrrprs que verificar a or:orrência de algum dos

seguintes eventos:

3.1) Inexecução total ou p*rcial do objeto pactuado;

3.2) Desvio de finalidade ua aplicaçâo dos recursos transferidos:

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

ínclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, quando não

rscolhidos na fbnna prevista neste instrumento;

3-4) Ausência de documentos exigidos na prestação de contas qss ÇomprCImeta

o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

4) Efcnrar o rspasse dos recursos financeiros à instituiçâo;

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

atraso na liberaçâa dos recursos, limitada a prorrogação BCI exato período do atr:tso
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6) publicar o rssums do instrumsnto s seus âditiv§s nâ impreísa oficial do

Estado,emsunprimentodoartigo33,panigrafoúnicodaLeiFederalno l3'019/2014"

o üE§TOR do presentc aju§te será designado por rneio de Portaria a ser

el aborada pelo CONCEDE}'ITE'

Parágrafo Único: Constituem obrigações do GESTOR:

l) Solicitar da CONVENENTE, quando julgar neces$ârio, e§clarecimsntos'

infonnaçôes, relatórios e laudos têcnicos complcmentares, alônr daqueles ordinariarnente

prestad6§ no cumpúnento das obrigações definjdas ua Cláusula III deste instrumento;

2) Âdotar providências nscessárias ao Íisl cunrprimento do ajuste;

3) En§eminhar em tempo bábil, â §eu§ superiores, as dçcisões r providências que

ultrapassarem â §ua §ompetência;

4}Acornpanharcfiscalizaro§recur§o$repassadosnoquetangeso

geranciamento {inanceiro e fiscalização de §ua txe§ução, examinar à§ pro§tações dr §onta§

parciais g frnal, exâme da documerrtação apreseutada s, por meio de rtlatório' atestat se é ou

nâ§ satisfatôria a realização do objeto do Tenno de colaboraçâo'

É vedado a instituiçã.o:

l) utilizar o§ reÇBr§o§ previstos em finalidades diver§a§ das estabelecidas no

Tenno de ColaboraÇâo, ainda que em caráter de emergência;

2}Pagardespesa"ratítulodetaxa-cdeadministraçãoousimilares:

3) Pagar despesas realizada^s em data anterior ou posterior à vigência do Termo

de colaboração, salvo o§ pagamentos cujo fato gerador da despesa tenha ocorrido dumnte a

vigência da instrumento Pactrado;

4) Pagar despesas uom taxas bancárias (tarifas de nrovimentaçâo em cÜnta

corrcnte, cobrança de extrafos, Cmissão de chcqUes, entre outros)' multa§' juros uu cuneção

monetária. inclusive rçfçrentes e pâgamonto§ de obrigações § encargos civis, trabalhistas'

fiscais, tributarios, prcvidenciôrios ou quâi§qu§r outro§, ssndo qug o§ §ncargo§ que

A * IiO GE§TORU§ULÁ

A. DA§ YIDÀQUIN'I'

Quinta Avsnidu, Qd' 71. 2
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venhem a incidir indevidamente quando da execução do objeto deverão ser creditados pela

instituiçâo à conta;

5) Tre*passar ou ceder a execução do objeto do Termo de Colaboraçâo, exceto

parâ â.§ contratações necessárias à execução do plano de trabalho e obscrvados os princípios da

administração púllica;

6) §acar reculsss da conta específica do Tsrmo de Colaboração para pâgamerto

em espácie (dinheiro) de despesas;

7) Realizar pagilnêntos antecipados a fomeçedores de bens e serviços:

8) Âlterar o objeto do Termo de Colaboraçâo de forma a descaraeterizâ-lo;

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

ou oricntaçâo social, da qual não constem nomss, simbolos ou imagens que caracterizem

promoção pcssoal e desde que prevista no plano de trabalhu.

§N}ffÀ - DOS RECUR§O§

Para sfÊito do disposto na Cláusula Primeira, o valor total deste Termo perfar-

se-á em R§ 20.0ü0,00 (vinte mil r*ais), que serão rcpassados pela §educ ao Centro de Estudo.

Pardgrafa PrimsiÍo: ü valor do repa-sse a ser transferido pela concedente uão

poderá ser aumcntado, salvo se ocorrer siruaçâo c4pau de justificá-lo, dependendo de

apresentaçâo e aprovação prévia pela Âdminisfação de projeto adicional detalhado e de

comprovação da fiel execuçâo da.r etapar anteriores o com a devida prestaSo de conta§, alôm

da observância da proporcionalidade da contrapartida, sendo sempre formalizado por aditivo-

A concedente podení assumir ou transferir a responsabilidade pela execução d*

objeto, quando couber, no caso de paralisação r.ru da ocorrÔncia de fato relevante, dc modo a

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

A DO§ ENCARGO§

Scerçtaria dc Estado da Htlucnçào
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À instituição é responsável pelos sncargss trabalhistas' previdenciários, fiscais

e comcrciais resuttantes da execução do Termo de Colaborâção'

É dever da instituição comprovar que aplicou corretamente 0 recurso no Objeto

do Termo de Colaboração e demonstrar quü o realiaou §om o§ recuf§o§ repassados e em

obediência às normas legais aplicáveis à matéria, sob pena de rejeição da despesa realizada

}arágrafo}rlmeiro:Aprestaç{odecontasdosrecursosrecebidosdar.se.á

atravês da entrega à concedente dos doçumentos fiscais originais comprobatôrios das despssas

ou eçrivalente§ e formulários, devidamente .preenchidos e assinados, dentro do prazo

regulamcntado no Tsrmo de Colaboração'

Farágrnfo §egundo: A prestaçâo de contas dos recqysos recebidos deve ssr

organizada em ordem cronológica de acordo coln a§ mÔtâ§ estabelecidas e aconrpanhada dos

seguintas documentos o ânexo§:

l) Oticio de encâminhamento;

2) Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto;

3)Cópiadoplanodetrabalhoaprovadopcloor.denadordedsspesa;

4}Copiadotermofirmado,comindicaçãodadaradesuapublicação;

5) Relatório ds execução fisico-financeira;

6) Demonstrativo da execuçâo da receita e da despesa' §§ recur§os

recebidos em transfêrência, a confapar:tida, os rendimcntor

no me.rcada Íinanceinr, quando for o caso, e os saldus;

7) Relaçâo de pagamentos efetuado§ coÍn os recursos da concedente ç da

instinriçâo, bem como dos provenientes da aplicaçào financeira;

8)RelaçãodebenspeÍmiltflItesadquirido§como§re§ur§osdaçoncedenteeda

instituição, bcm como dos provenisnte§ da aplicaçâo financeira;

9) Relação de bens de cons§rno adquiridos toÍn os rÊ§urso§ da concedente e da

instituiçâo, bern como dos provenientÊ§ dâ aplicaçâo financeirai

l0) Relação de serviços ds terceiros com os

instituição, bem como dos provenientÊ§ do aplicaçío Íinanceira;

§eçretaria de Estadr: da Educaçio
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t I ) Extrato da conta bâncriria específica. do periodo do recebimento do r§curso,

dgmonstrando â cont{L zerada, a, §§ for o ca§q, a concilia#o bancrária;

12) ExUaüus da conla de aplicaçâo finaneeira' evidenciendo todos o§

rendimentos âuferido§ no periado e demonstrando a conta zerada;

13) Côpia do termo de aceitaçâo definitiva da obra, termo§ dc medição' planilha

orçamcntária e projetos txecutiYo§, quando o objeto visar à realização de obra ou serviço de

engeúaria;

14) Comprovante de recolhimento do saldo de rscursos ao Tçsouro Estadual;

15) Cópia dos ajustes firmados, coín os rsspectivo§ arlitivos e publicaçôes,

quando for o caso;

16) Relação de locâlização dos bens adquiridos;

I 7) Nutas fiscaislfa§rras;

Ig) Relatorio tbmgfrífico dos bens adquiridos s obras rcalizadas;

19)Relaçãodetreinadosoucapacitados,quandoforoçaso;

20) Termo de compromisso por meio do qual a instinrição fica obrigada a mantcr

os documantos relacionados ao Termo de colaboração pelo prazo de l0 (dez) anos' contado da

data em quc fci apluvada a prestação de contas"

Prrágrafo TerteirOl A prestaçâo de contas dçvera ser entregue impressa e' para

fins de registro intemo da Secreraria de Estado de Educação, em arquivo PDF pesquisável'

Ptrágr*fo Quarto: Quando o objeto da Termo de

realização de obrac ou serviços de engeúaria, o convenente deve os seguintes

documento§:

l) Relaçilo t medição dos serviços executados;

l) Termo de entrega/aceitação da nbra ou ssrviços assinaelos por um engeirheiro;

3) Laudo técnico de obras e serviços de sngenharia'

Prrágrafo Quinto: constatadas quaisquer irregulari«ladcs nÜ Termo dc

Colaboraç[o, será feita diligência pela Conce{ente e será fixado o prâzrr máximo de 30 {trinta}

dias à instituição, a partir da data do recebimento da notificação, pâra spressntação de

justificativas e alegações de deÍ'esa ou devoluçüo dos recursos litr$ados, atllaliu§do§'

§ecretÊria de F.stado da Educaçào
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Parágrnfo §exto: Quando a prestâção de contas não for encaÍniúada no prazo

conveircionado, a Conccdente fixará o prazü máximo de 30 (rinta) dias à instituição, a partir

da data do recebimento da notificaçãot pâra que scja apresentada a prestação de contas, ou

recolhimento dos recursos, incluidos rsndimentos da aplicação no mercado financeiro,

acrescidos de juros e correçào monctária" à conta da Concedente.

Parígrafo §étimo: Em caso rle não apresentaçào tla prestação de contas final,

11o prazo estipulado no Tenno ,cle Colaboraçâo, ou a prestaçào de contas uão obtiver aprovação,

serão adoradas providências por parte do ordenador de despesa da unidade Concedente pam a

instauração de tomada de contas especial para apura$o dos fatos, ideutificação «los

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

omissão no dever de prestar contas, de ocorrência de desfalquc ou desvio de dinheiro, ben§ ou

valores públicos e de prática de qualquer ato ilegal, ilegitimo ou antieconômiço de que resulte

dano ao Erário. '

Parágrafo Oitavo: Em caso de liberação de mais de rluas parcelas financeiras.

a instituição apresentará a Concedents â prestação de contas parcial, que consiste nâ

documentação especificada para a prestaçâo de contas final, com exceção do comprovante de

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

para comprovar a execução da parcela de recurso recebidq em caso de repasses em três ou mais

parcelas. Dessa forma a prestaçâo dc contas parcial referente à primeira parcela é condiçào para

a liberação da terceira;

sucessivamentç.

a prestaçào referente à segunda, para liberação quârta e assim

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

Çontar da data da publicação no Diririo Ofiçiat do Estado, podcndo §er prorogado nos teÍrno§

da Lei Federal no. 13.019/2014, a critério das partes. mediante prcvisão orçamentária para

atender â nova^§ despesas, se houver, de.sde que justificadas e autorizada"ç pela autoridade

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

vencimento.

Secretaria de Estado da Educação

rtt*
rl

§01Á,§

. DO PRAZO DE CIÀUSULA

Quinta Àvenida, Qd. ?1, 212, §ctor Leste Vila Nova, Goiânia - GO - CEP ?4.643-030



TRIME,IRA . DÁ E

Os partícipes poderâo denunciar o presente Termo de Colaboração, desde que

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

E facultado aos partícipss a rescisão du instnrrnento, a qualquer tempo, por âto

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

mediante proposta dwidamente formalizada e justificada, a §er apre§eiltâda à concedentB §m,

ng mínimo 6ü (sessanta) dias antçs do tÉrmino de sua vigência ou no prazo nele estipulado'

§§§UNDA - DO§ CÀ§O§ OMI§§OS

Os casos ornissos scrào objeto de anátise e estudo para soluçâo em cada

opornrnidade e de comum acordo ente os partícipes.

TERC§IRA. DO§ TERMO§ INTE6RANTE§

É parte integrante do presente tsrmo. o Plano de Trabalho'

rl QUARTA. DÂ

Para e{icácia do prosente Termo rle Colaboraçâo, a §EDUC

publicação de seu extrâto no Diário Oficial rlo §stado de §oiâs, de datle artigos

3'7, caput,da Constinrição Federal e artigo 38 da Lei Fcderal n' l3^01

eualquer disputa ou controvêrsia relativa à interpretaçâo ou execução deste

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

disponíveis" e que não seja dirimida amigavelmente entre as parte§ lprecedida da realização de

tcltativa de conciliaçâo ou mcdiação), elwerâ ser resolvida de fcrrma detiniriva por a&ikagcnr,

nos termos das normas de rcgêncitr dâ CÂMARA DE CONCILL ÇÀO, MEDIAÇÀO E

ARBTTRÂGEM DA ADMINI§TRAÇÃO E§TADUAL (CCMA},

à

QUIN'rÂ - §Ü FOROU§ULÀ

§ccrçtaria dç Fstado da Edueaçio

Quinta Avenidâ, Qd. ?1, ?12, setorLestc VilaNova.Coiânia G() - cEP 74.643-030



As partes elegem o Foro da Comarca dc Ooiânia para quaisquer medidas

judiciais necessi{rias, incluindo a execução da sentença arbitral. Á. eventual propositura de

medidas judiciais pelas partes deverit ser imediatamente comunicada à CÂMARÀ DH

CONCILIAÇÃÜ, MEDTAÇÃO E ARBTTRAG§M DA ADMINISTRÂÇÀO ESTADUAL

(CCM.A.), e não implicâ ô nüm deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, Dem aÍbtará

a existência, validade e efiüâcia da presente clâusula arbitral.

USULA D §[xTÂ - nAs FINATS

Aplicam-se ao presente Termo de Colaboração toda a legislação e normas

vigentes sobre a matérie.

E por esterem acordes firmam os partísipÕs, per*nte.02 (duas) tcstemunhas. o

prçsünte âto em 02 (duas) vias de igual teor c fonnapara todos os efeitosjurídicos,

uo;§-,
GABINETE DÂ §ECRETARIÂ DE E§TÁDO DA EDUCAÇÂO, em GoiâniA,

06 tzozz.
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Secretaria de Estads da §ducaçâo
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