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TERMO DE COLABORAÇÃO N'226t?072,

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

Goiás, por meio cla §ECRtrTARIA DB

BSTAITO DÂ BDUCAÇÃO e, de outro, o

CENTRO DE RIABILTTAÇÃO SÃO

PAULO APÓ§TOLO . CR.[,SPA, NA fOrMA

abaixo:

O E§TADO DE GOIÁ§, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO

DA EDUCAÇÃO, com sede em Coiânia, Capital do Estaclo de Goiás, na Quinta Avenida, Qct,

71, no 212, Setor Leste Vila Nova, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.409.705/0001-20,

representada por sua ritular, APARECIDÀ DU, fÁffn{l GAYIOLI SOÀRES PER§IRA,

brasileira, professora, casada, inscrita no CPF sob o n' 329.607 .192-04 e portadora do RG n'

368.625 - SSP/RO, resiclente e domiciliacla nesta Capital, e o C§NTR0 DE

REABILITAÇÃO SÃO fnuL0 APOSTOLO - CRESPÀ, pe§§oa juríclica cle clireito

privado, inscrira no CNPJ sob o no ü1.68?.475/0001-78, com secle na Rua C 189, QD. 474, No

195 - Bairro Jardim América * Goiânia.G0, CEP: 74.265320, representada por ZILMA

MfRANDA DE OLIV§IRA ALVES, brasileira, RC n'.593676 *2^ vía SSP/CO, inscrita no

CPF sob o no.247.333.341-68, nos termos da Lei Federal 13.019/2014, e da Lei Estadual

21.A6412021, rçsolvem, «ie mirhro acordo, celebrar o presento TERMO DE COLABORAÇÃO,

mediante as cláusulas e condições seguintes:

USULA PRIMEIRÀ. DO OBJETO

O presente Tenno de Colúoração tem por objeto a destinação de RS 35.000,00

(trinta e cinço mii reais) à instituição acima qualiÍicada, destinada à aquisição de materiais para

construção, conforme descrito no Plano de'frabalho 
ilff
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A. DAS METASU§ULA SEGUND

As mstas especificad&§ com os respectivos valores, constantes do Plano de

Trabalho, poderão sofrer adequaçôes no deçorrer da execução do Termo de colaboração' desde

qu$nãosealtereoobjetopreconizadonaClátrsulaPrimeirodestoinstrumentoequesejam

previarnente aprovadas pela Conceclente - secretaria de Estado da Educação'

I.ConstituemobrigaçõesdoCentrodeEducaçãolnfantilMaristaDivint

Pai Btcrno - C§NIADIPE:

1) Cumprir Íielmsnte o objeto pactuado;

2) Prestar contas no tempo determinado pela Concedente;

3) Facilitar os meios pera qrie a Concedente e/ou credenciados por ela, exerçam,

a qualquer tempo, a fiscalização quanto aos aspectos técnicos' Íinanceiros e arlministrativos do

presente Termo de Colaboração, sem prejuizo da ação fisçalizadora <|os demais ôrgãos de

controle;

4)Manterosdocutnento§§omprobatÔriosdasdespesasrealizarlas,objeto<leste

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

dezanos,contadodaaprovaçãoclaprestaçãodeconta§doGgstordoorgão;

5)Apornasfatwas,notasfrscaisequaisquerCIutrosdocumentosdedespesa'

obrigatoriamer*eemitidosemnomedainstituição,ocarimboidentiÍicadorcomotitulo,

número e ano do Tetmo de Colaboração;

6) Arcar com tOdOS o§ encargos que porventura venham a incidir quando da

execuçãodesteTermodeColaboração,taiscomo:obrigaçõescivis'fiscais'trabalhistasou

quaisquer outros;

7)Abrircontae§pecíÍicaperaorepas§edorecursoobjetodesteTermode

Colaboração,nãosendopermitidaautilizaçãocleçontabancáriaabertaelouutilizada

anterionaente, inclusive par& outros ajustes de mesma natuÍeza' os recursos deverão ser

mantidos nesta conta especíhca e somente poderão ser utilizados pera 0 pagamento de desPesas

constantes do Plano de Trabalho, §endo necessário a oomplovação de saldo

Sççretaria de Estado da Educação
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8) Aplicar os recursos recebidos do Termo de colaboração, enquanto não

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

for igual ou superior a um mê§, 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

verilicar-se em prazos menores que um mês. As receitas financeiras auferidas ssrão

obrigatoriamente computâdas a crédito clo Termo de colaboração e aplicadas, exçlusivamente'

no objeto de sua finalidade;

9) Comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que devErá ser

depositatla na conta bancâria especifica do Termo de colaboração, de acordo com os prazo§

estabelecido§ no cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho;

10) Realizar o§ pagamentos das despesas do Termo de Colaboração mediante

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 írquem

identificados no documento;

l l) Manter e movimentar os rscursos na conta bancária especifica «lo Termo de

Colaboraçãotcomcomprovaçãodesaldoinicialzerado;

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

cronológica, de acordo com os metâ§ previ§tas;

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

Colaboração;

14) Indicar um Gestor, cuja responsabilidade será o de prestar inforrnações sobre

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

15) Indicar um re§porsável técnico habilitado, quanclo a natureza do Termo de

Colaboraçâo assim o exigir'

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

durante a vigência do Terrno cle Colaboração, bem colno seus rendimento§, devendo o saldo ser

recolhiclo, ao Tesouro Estadual, por meio de Documento de Arrecadação de Receita Estad,al -

DARE a ser emitido no sitio www.econoqria.so,eov.b.r;, observando-§e a proporcionalidade

dos reçursos transferidos pelo Esfado com o§ recursos da contrapartida transferidos pela

instituição, no prirzo improrrogávet de 30 (trinta) dias da conclusão do objeto do Termo de

cotaboração, sob pena da imediata instauração dc tomada de çoRtas espeôial

devendo o Çomprovânte de devolução ser encamiúado para

cont*bil idade@seduc' go. gov.br, mencionando-se o no do Termo de Colaboração
W
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<ie devolução de saldo remanescente, §endo que este proce«limento deverá ser efetuado quando

da eonclusão do Termo de colaboração, quando não for executado o objeto ou quando não for

apresentada devidamente a prestação de contas'

17) tdentificar, sempfe que possivel, o objeto do Termo de colaboração corno

resultante cla aplicação de reçursos do governo estadual;

1g) Executar o objeto dentro da vigência deste Termo de ColaboraÇão, conforme

proposto no Plano de Trabalho apresentado, que será parte integrante do present§ ajuste

independentemente de transcrição ;

19) permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades püblicas

concedettes e dos de controle interno e extemo estadual aos processos, documento§'

inforrnações, instalações e sistemas referentes a0 presente instrumento'

20) manter escrituração contábil regular;

2l) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na intemet ou, na falta desta' em

sua secle, consulta ao extrato deste termo de colaboração, contentlo, pelo menos, O objeto' a

Íinalidade e o detalhamento rla aplicação dos recursos'

II - Constituem obrigações da CONC§DENTE - SEDUC:

l) Acompaúar e avaliar de forma global e técnica o§ projeto§ â §erem

clesenvolviclos e executados em decorrôncia deste Termo de Colaboração;

2) Designar, um repÍesentante como gestor que acompanhará e fiscalizará a

execução deste Termo cle Colaboração e dos recursos repassados;

3) Apreciar as prestações de contas parciais ou totais apresentados pela

instituição, podendo deixar de aprová-las sempre clue verifrcar a ocoffência de algum dos

seguintes eventos:

3'1) Inexecução total ouparcial do objeto pactuado;

3.2) Desvio de frnalidacle na aplicação dos recur§os transferidos;

3.3) Não utilização, total ou parcial, no objeto do ajuste, dos saldos ftnanceiros'

incltrsive os provenientes das reçeitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, quando não

recolhidos na forma prevista neste instrumento;

3.4)Ausênciacledocumentosexigidosnaprestaçãodecontas

o julgomento da boa e regular aplicação dos recwsos'

4) Efetuar o repa§s§ dos recursos tinanceiros à instittrição;

W
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5) Prorrogar "DE OFÍCIO" a vigência do Termo dc Colaboração, quando houver

atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato periodo do atraso verificado;

6) Publicar o resumo do inskumento e sçus aditivos na imprensa oficial do

Estado, em curnprimento do artigo 38, parágrafo unico da Lei Federal n' 13.019/2014.

usulA QUARTA - DO G§STOR

O GESTOR do presente ajuste será designado por meio de Portaria a ser

elaborada pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Único: Constituem obrigações do GESTOR:

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

informações, relatórios e laudos têcnicos complementares, alóm daqueles ordinariamente

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

2) Adotar providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste;

3) Encaminhar em tempo hírbit, a seus superiores, as decisões e providências que

ultrapassarem a sua cornpetência;

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

gerenciamento financoiro e fiscalização de sua execução, examinar as prestações de contas

parciais e final, exâme da documentação apresentada e, por meio de relatório, atestar se é ou

não satistbtória a realização do objeto do Termo de colaboração.

USULÀ QUINTA * DAS ES

É vedado a instituição:

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

Termo de Colabclração, ainda que em caráter de emergência;

2) Pagar despesas a título de taxas de administraÇão 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 instrumento Pactuado;

4) Pagar despesas Çom taxâs bancárias (tarifas de movimentação

corrente, cobrança de extratos, emissão de cheques, entre outros), multas, juros ou
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monetária, inclusive referentes â pagamentos de obrigações e encargos civis, trabalhistas,

fiscais, tributários, previdenciários ou quaisquer outros, sendo que os encargos que porventura

venham a incidir indevidamente quancto da execução do objeto cleverão ser creditados pela

instituição à conta;

5) Trespassar ou ceder a execução do objeto do Termo de Colaboração, exceto

para as contratações necessárias à execução do plano de trabalho e observados os princípios da

administração pública;

6) Sacar rscursos cla conta especÍfica do Termo de Colaboração para pagamento

em espécie (diúeiro) de despesas;

7) Realizar pagamentos anteoipados a fomecedores de bens e serviços;

8) Alterar o objeto do Termo de Colaboração dE forma a descaracterizá-lo;

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

ou orientagão social, da qual não constem üomes, simbolos ou imagens que caracterizem

prornoção pessoal e desde que prevista no plano de trabalho.

USULÂ S§,XTA _ DOS RECURSOS

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

se-á em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que serão repassados pela Seduc ao Centro de

Educação.

Parágrafo Primeiro: O valor do repasse a ser transferido pela concedente não

poderá sor aumentaclo, salvo ss ocorrer siruação capaz de justiÍicá-lo, dependendo de

apresentação e âprovação previa pela Administração de projeto adicional detalhado e de

ÇoÍnprovação da fiel execução das etapas anteriorss e com a devida prestação de contas, alêm

cla observância da proporcionalidade da contrapartida, sendo sempre formalizado por aditivo.

USULA TIMA - EVENTUAL ÜCOITR CIA DA FATO RELEVANTE

A concedente poderá assumir ou transferir a responsabilidade peia execução do

objeto, quando couber, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato rçlevante, de

evitar sua descontinuidade, inclusive de alterar o Plano de Trabalho em situações
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USULA OITAVA * DO§ §NCÀRGO§

A instituição é responsável pelos encârgos trabalhistas, previclenciários, Íiscais

e comerciais resultantes da execução do Termo de Colaboração.

USULÀ NONA - DA PRtrSTA DE CONTA§

É derer da instituição eomprovar qus aplicou sorretamênte o recur§o no objeto

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

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

Parágrafo Primeirol A prestação de contas dos recursos recebidos dar'se-á

através da entrega à Concedente dos documentos Íiscais originais comprobatórios das despesas

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

regrtlamentado no Termo de Colaboração'

Parágrafo Segundo: A prestação de contas dos recursos recebidos deve ser

organizada em orciem cronológica de acordo conl as metas estabelecidas e acompanhada clos

seguintes documentos e anexos:

1) 0ficio de encaminhamento;

2) Relatorio circunstanciado do cumprimento do objeto;

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

4) Cópia do termo tirmado, corn indicação da data de sua publicaçã<t;

5) Relatorio de execução fisico-financeira;

6) Demonstrativo da execução da rçceita e da despesa, evidenciando os recursos

recebidos emtransferênÇia, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação dos reoursos

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

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

institr,rição, bsm como dos provenientes da aplicação financeira;

8) Retação de bens permanentes adquiridos com os recuÍso§ da concedente e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeira;

9) Relação cle bens de consurno adquiridos com os recurso§ da coucedente e da

instituição, bem como clos provenientes da aplicação financeira;

10) Relação de serviços de terceiros com o§ recursos da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financoira;

§ecretaria de Estado da Educação
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11) Extrato da conta bancaria específica, do periodo do recebimento do recur§o,

demonshando a conta Zer&da, e, §e for o ca^§o, a conciliação bancária;

12) Extratos da conta de aplicação Íinanceira, evidenciando todos o§

rendimentos auferidos no porÍodo e demonstrando a conta zerada;

l3) Copia do termo de aceitação definitiva da obra, termos de medição, planilha

orçarnentária e psetos exeÇutivos, quando o objeto visar à realização de obra ou §erviço ds

engenharia;

t4) Comprovante de recolhimento do saldo de recurso§ ao Tesouro Estadual;

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

quando for o caso;

16) Relação de localização dos bens adquiridos;

1 7) Notas fiscaisifaturas;

lB) Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras realizadas;

19) Relação de keinados ou capacitados, quando for o caso;

20) Termo de compromisso por meio do qual a instituiçâo fica obrigada a manter

os documentos relaçionados ao Termo de Colaboração pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da

daÍa em que toi aprovada a prestação de contas.

parágralo Terceiro: A prestação de contas deverá ser entregue impressa e, para

fins de registro interno da Seçretaria de Estado de Educação, em arquivo PDF pesquisável'

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

realizaçâo de obras ou serviços de engenharia, o Convenente deve apresentar ainda os seguintos

documentos:

l) Rolação e medição dos servigos executados;

2) Termo de entregdaceitação da obra ou serviços assinados por um engenheiro;

3) Laudo técniço de obras e serviços de engenharia'

Parágrafo Quinto: Constatadas quaisquer irtegularidades no Termo de

Colaboração, será feita diligência pela Concedente e serâ fixado o prazo máxitno de 30 (trinta)

dias à instituição, a partir da data do recebimento da notifrcação, para apresentação de

justificativas e alegações de clefesa ou devolução dos recur§o§ liberados, atualizados.
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parágrafo sexto: Quando a prestação dç contas não for encaminhada no prazo

çonvencionado, a Concedente fixará o prazo máximo cle 30 (trinta) dias à instituiÇão, a partir

da data do recebimento da notificação, para que seja apresentada a prestação de contas, on

recolhimento dos rôcursos, incluidos rendimentos da aplicação no mercado Íinanceiro,

acrescidos de juros e correção monetaria, à conta da Concedente'

pnrágraÍlo Sétimo: Em caso cle não apresentação da prestação de contas final,

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

serão adotadas providências por parte do ordenador de despesa da unidade concedente para a

instauração de tomada de contas especial para apuração dos Íatos, identificação dos

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

omissão no dever de prestar sontas, de ocorrôncia de desÍblque ou desvio dç dinheiro, bens ou

valores públicos e de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconôrnico de que resulte

daro ao Erário.

parágraÍb gítavo: Em caso de liberação de mais cie duas parcelas ftnanceiras,

a instituição apresent atit a Concedente a prestação de contas parcial' que consiste na

documentação especiticada para a prestação de contas final, com exceção do comprovante de

recolhimento do saldo de recursos, sendo que â pre§tação de contas parcial deve ser apresentacla

pâra compr0var a execução da parcela de roowso recebicla, om §a§o de repasses em três ou mais

parcelas. Dessa forma a prestação de contas parcial referente à primeira parcela ê condição para

a liberação da terceira; a prestagão retbrente à segunda, p&ra liberação da quarta e assim

sucessivamente.

O presente Termo de Colaboração terá vigência de 24 (vinte e q§atro) mese§' a

contar da data da publicação no Diário oficial do Estado, podendo ser proff§gado nos termos

da Lei Federal n". 13.01g12014, a critério das partes, mediante previsão orçamentária para

atender a novas despesas, §e houver, dçsde que justifrcadas e autorizadas pela autoridade

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

vencimento 

**-
Secretaria de Estado da Ettucação

12, Setor Leste Vila Nova, Coiânia - CO - CEP 74'643-030

. DO PRAZO DE VIG CIAU§T]LA

M"

Quinta Avenicla, Qd' 71, 2



D PRIMEIRA. DA D CIA E

Os partícipes poderão denunciar o presente Termo de Colaboração' desde que

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

E facultado âos pârtícipes a rescisão do instrumento, a qualquer tetnpo, por ato

devidarnente justificado, e a alteração do Tegno de Colaboração por meio de termo aditivo'

mediante proposta devidamente formalizada e justificada, a §er apresentada à conoedente em,

no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência ou no ptazo nele estipulado'

USULA SEGUNDA - DOS CA§OS OMIS§OS

Os casos omissos serão objeto de análise e estudo para solugão em cada

oportunidade e de comum açordo entre os partícipes'

É parte integrante do presente termo, o Plano de Trabalho.

Para eÍicácia do presente Termo de colaboração, a SEDUC providenciará a

publicação cle seu extrato no Diário oficial do Estado de Goiás, de conformidade com os artigos

37,capwt,da Constituição Federal e artigo 38 da LeiFederal n" 13'01912014'

eualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste

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

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

tentativa de conciliação o, mediação), dsverâ ser resolvida de forma definitiva por arbitragem'

nos termos das normas de regência da cÂtuenn DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E

ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA)

As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para medidas

jucliciais necessárias, incluinclo a execução da sentença arbitral' A

USULAC INTN,GRÀNTESTERCEIRA - DOS TERMOS

USUI,,A oQUARTA. DA PUBLI

QU»{TA - Do FOROSULA

#r

Quinta Avenida, Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova, coiânia * Go - cEP 74'643'030

tura cle

Secrctaria de Estaclo da Educação

*



medidas judiciais petas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÀMARA DE

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTÀDUAL

(CCMA), e não implic& o nem deverá ser interpretacla como renúncia à arbitragem, nem afetará

a existôncia, validade e efrcácia da presente cláusula arbitral.

D SEXTA - DÂS D E§ FINAIS

Aplicam-se ao preseirte Termo de Colaboração toda a legislação e norÍnas

vigentes sobre a matéria.

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Goiânia,

aoJ9 I I 2422.

APÀRECrD^ 
3J,Xfff wl# 

- PE RtrIa A

B
Representante da Instituição

Testemunhas
l" 1â

Nome: Nome:
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