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'I'ERIIIO DE CoLAIIORAÇÃO N" 200/2022'

que cntre si celcbratl' tl Hstado r'lu Coiás' pttr

rneio da SBCRITARIA DE I]STADO D^

EDIICAÇÃO e a IrtlNDAÇÃo

PRESBITERTANA DE EDUCAÇÃO, NA

fbrrna abaixo:

O ESTADO Dli GOIÁS, por internredio da SDCRETAIIIA DE ES'l'ADo

DA EDIJCAÇÃO, com sede em Goiânia, Capital do F'stado de Goiás' na Quinta Avenida' Qd' 7l'

no 212,Setor Leste Vila Nova' inscrita no CN P.l/MF sob o no 0 I '409'705()00 I -20' represenmda por

sua titular, APARECIDA DE rÁruuaGAvIoLISOARESPIRBII{A,brasileira.prof.esstrra'

casada. inscrita no CPF sob o no 329.607.192-04 eportadora clo RC no 368 625 - SSP/tt'O' residentc

e domiciliada nesta CaPital' e a FUNDAÇÃo punsBITIilllANA pg 6[lr(]AÇÃo' pes"rir

iurídica de direito privado' inscrita ruo CNpJ sotr t) r.1,,01.126.465/()00l-56- conr sede rra AVctrida

João Belo, S/No, esquina com a Rua 70, CEP: 75.903'270. Rio Verde-GO' representacla por scrt

Presidente RICARDO RODIIIGUES DE SOUSA, itrscrita rro CPF: 019'107'671-07' t((i

5580932 - SSP-GO, nos termos da Lei Federal l3'019/2014' e cla l-ei Estadual 2l'06412021

resolvem. de mútuo acordo' celebrar o presente TE,RMO DE COL-AllORAÇÀO' mediante

cláusulas e condiçÔes segulntes:

O presente Tertno de Colahoração tenr por obieto a

(oitenta rnil reais) à Instituiçao acirrra clualificada' tlarrtenedora do C

para manutenção e acluisição de rnateriais cle consutno' para tl de

referida Unidade Escolar

As metas esPec itlcadas colll os respectivos valores' constantes do Plano de

rm«r de Colaboração. dcsde q

clestinação cle R$ 80'000'00

entro de E,nsino Botlt Pastor'

senvolvittretrto do ensitto tta

'frabalho, poderão sofrer adequações tto decorrer da execução do 1'e

não se altere o objeto preconizado na Cláusula Primeira deste instru'

aprovadas pela Concedente - Secretaria de Estado da Educação'

OI}.IBTODOUSULA PRTMBIITÀ.

I)A,S NIIi'TASSEGTINDA.CI,AU SULA

lneltto e qr"re se.iarrr
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USULA TERCEIRA - DAS OBRICA

I - Constituem obrigações da l'undação Presbitel"iana de Etltrcaçâo:

1) Cumprir fielmente o objeto pactuado;

2) Prestar contas no tenlpo deternrinado pela Concedentel

3) Facilitar os nreios para que a Concedente e/clu creclettciados por ela. L'xcrçaln. il

qualquer tempo. a fiscalização quanto aos aspectos técnicos" flnanceiros e adrninistralivos dtr

presente Tenno de Colaboração. senr pre.ir.rízo da ação fiscalizadora dos dernais orgÀos dc controle:

4) Manter os docunrentos comprobatórios das despesas realizadas. ob.ieto deste

Tenno, arquivados em boa ordem, no próprio local em que lbram contabilizados, pelo prazo de clez

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

5) Apor nas Íaturas, notas fiscais e quaisquer outros doctttllentos de despesa.

obrigatoriamente emitidos em nome da instituiÇão. o carimbo iderrtiflcador conr tl títttlci. trÚtnero c

ano do Termo de Colaboração;

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

execução deste Termo de Colaboração. lais conto: obrigaçt5es civis. trscais. traballristas ort

quaisquer outros;

7) Abrir conta especiÍica para o repasse do recurso ttbjem deste Ternto de

Colaboração, não sendo perrnitida â utilização dç conta bancária aberta eiotr utilizacia ânteriormentc.

inclusive para outros ajustes de mesma natureza. Os recursos deverão ser ttrantit-los nestâ collta

específica e somente poderão ser utilizados para o pagatnento de despesas constantes do Plano de

Trabalho. sendo necessário a cornprovação de saldo inicial da conta zeradal

8) Aplicar os recursos recebiclos do'lermo de Colaboração, enquanto não utiliz-ados.

em cadernetas de poupança de instituição tlnanceira oficial. se a previsão de setr uso Íbr igual ott

superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira cle curto prazo ou operação de ntcrcatlÜ

aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilizâção dos mesmos veril'icar'se cnl prilros

menores que um mês. As receitas flnanceiras aul'eridas serào obrigatoriatnente colnputadas a credito

clo1'enno de Colaboração e aplicadas, exclusivatnente. no ob.lelo de sua frnalidade:

9) Comprovar o curnprimento da contrapartida pactuada clrre deverá ser deposita

na conta bancária específica do Tenno de Colaboração, «Je acorclo colrl os prazos estahelecidos no

cronograma de desembotso estabelecido no plano de trabalhol

l0) Realizar os pagantentos clas clespesas do Terrrro de Colahoração rrrediante

cheque nominativo, ordem barrcária. transtbrência eletrônica ou outra modalidade de saque

N
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autorizado pelo Banco Central do llrasil, na qual a destinação e o creclor Íinal fiquerrr iderrtiÍlcados

no documento;

Il) Manter e movitnentar os recursos lla conta bancária especíÍica cJo T'enrg de

Colaboração, com comprovação de saldo inicial zerado;

l2) Apresentar, na prestação de contas. a documentação necessár'ia enr orclenr

cronológica, de acordo com as metas previstasl

l3) lnformar, independente de solicitação, o anclamento clo Termo de Colaboração:

l4) lndicar um Cestor. cuja responsabilidade será o de prestar inÍtrrmações sobrc o

andamento do Termo de Colaboração e encaminhar as dernandas ao concctlente:

l5) Indicar um responsável técnico habilitado. cluando a nuturcztl clo'lcrrno r.lii

Colaboração assim o exigir.

16) Restituir à Concedente, obrigatoriarnente, o salcJo de recursos não utilizacJos

durante a vigência do Termo de Colaboração. benr coulo seus renclirnentos, clevendo o salclo ser

recolhido. ao Tesouro Estadual, por meio de Documento de Arrecadação de l{eceita listaclual -"

DARE a ser emitido no sitio !y!yyv.-gÇSl-arlr.!a.g.e,qílv.ix'. observando-se Íl proporcionalidade dos

recursos transferidos pelo Estado com os recursos da contrapartida transferidos pela instituriçiiri, rrir

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão do objeto do 'l'ermo de ColaboraçÍio. sob pena

da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável. devendo o conrprovante de

devolução ser encaminhado para o e-urail contabilidacle(lseduc.go.gr:v.br, mencionarrdo-se o t.t" do

Termo de Colaboração e que se tratâ de devolução de saldo rernancscente. scndo qLle estc

procedimento deverá ser efetuado quando da conclusão dt-r 
'l'ernro dc Colahoraçiio^ cprarrdo niir, Íor

executado o objeto ou quando não for apresentada devidamente a prestação de contas.

l7) Identificar, sempre que possível, o ob.ieto do'lerrno de Colaboração conro

resultante da aplicação de recursos do governo estadual;

l8) Executar o objeto dentro da vigência deste Termo de Colaboração. ctrnfbrrne

proposto no Plano de Trabalho apresentado, que será parte integrante do prcsente il justc

independentemente de transcrição;

19) Perrnitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou clas enticiacles púb\as t

concedentes e dos de controle interno e externo estadual aos processos. docurnentcls, inÍirrrna§ 
I

instalações e sistemas referentes ao plesente instrumento.

20) manter escrituraçâo contábil regular:

2l) Disponibilizar ao ciciadão. na sua página na internet ilrr, na falttr dcsta. erl sulr

sede, consulta ao extrato deste terrno de colaboração, contendo. pelo menos, o objeto, a tlnalidade

e o detalhamento da aplicação dos recursos.

a



l) Acornpanhar e avaliar de fbrrna global e téçnica os proietos â scrLrlrl

desenvolvidos e executados em decorrência deste Termo de coraboração;

2) Designar, uÍn representante conro gestor que acompanhará e fiscalizarír a

execução deste Termo de Colaboração e dos recursos repassados;

3) Apreciaras prestações de contas parciais ou totais apresentados pela instituiçã9.

podendo deixar de aprová-las sempre que verificar a ocorrência de algunr clcls seguintes eventos:

3.1) Inexecução total ou parcial do objeto pactuado:

3.2) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos:

3.3) Não utilização. total ou parcial. no ob.ieto do a.juste. dos salclos Íinanceiros,

inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplioações Íinanceiras realiz-aclas. t;uando nricr

recolhidos na forma prevista neste instrumento:

3.4) Ausência de docutnentos exigidos na prestação de conlas que c()nrpror)rcra ()

.iulgamento da boa e regular aplicaçâo dos recursos,

4) Efetuar o repasse dos recursos financeiros à instituição:

5) Prorrogar "DE OFICIO" a vigência cto Termo de Colaboração, cluando hn,,u.,fr 
,

atraso na liberação dos recursos, lirnitada a prorrogação ao e.xato período do atraso veriÍlcndo; " \J\

6) Publicar o resumo do instrumento e seus aditivos na inrprensa ollcial clo [:.srldtr. 'J
em cumprimento do aftigo 38, parágraÍb único da Lei Fe<Jeral n" 13.019/201..l.

cl,AUSUI,A QUARTA - D() GriS'r'OR

O GESTOR do presente ajuste será desigrrado por nreio de Portaria a ser elatroratla

pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Único: Constituenr obrigações do ClrS"l'OI{:

l) Solicitar da CONVENENTE, quando julgar necessár'io. esclarecimentos.

informações, relatórios e laudos técnicos complementares, alem daqueles orclinar

no cumprimento das obrigações detlnidas na Cláusula Terceira deste instrunrento:

2) Adotar providências necessárias ao tiel cumprirnenro do duste:

3) Encarninhar err terrpo hábil. a seus superiores. as cleciscies e providências que

ultrapassarem a sua competência;

4) Acompanhar e flscalizar os recursos repassados no que tange ao gerenciarncntc»

financeiro e fiscalização de sua execução, examinar as prestações de contas parciais e Ílual. e\amt)

II - Constituenr obrigações da CONC}IDIiN'l'ti - S[Dtj(]:



da documentação apresentada e, por meio de relatório. atestar se crou não satisfatr'lria a realizaç;itl

do objeto do Tenno de Colaboração.

CLAUSULA QUIN'I'A _ DÂS

É vedado a instituição

l) Utilizar os recursos previstos ern finalidades diversas das estabelecidas no 'l'ermt'r

de Colaboração, ainda que em caráter de emergência;

2) Pagar despesas a título de taxas de administração ou sirnilares:

3) Pagar despesas realizadas em data anterior ou posterior à r.igência do l'crnro de

Colaboração, salvo os pagamentos cujo fato geradorda clespesa tenha ocorriclo clurantc a vigência

do instrumento pactuado;

4) Pagar despesas corn taxâs bancárias (tarifas dc nrovinrentação cnr conta correntc

cobrança de extratos, emissão de cheques, entre outros), multas. juros ou correção rnoneturi

inclusive referentes a pagamentos de obrigações e encargos civis, trabalhistas, Íiscais. tributários.

previdenciários ou quaísquer outros. sendo que os encargos que porventura vernharn a incidir

indevidamente quando da execução do objeto deverão ser creditados pela instiluição à conta:

5) Trespassar ou ceder a execuçâo do objeto do l'ernro de Coln[6p6ção, exceto pârit

as contratações necessárias à execução do plano de trabalho e clbservados os princípios cla

administração pública;

6) Sacar recursos da conk especíÍica do Termo de Colaboração para pagarnento cnl

espécie (dinheiro) de despesas;

7) Realizar pagamentos antecipados a Íornecedores de bcns e serviços:

8) Alterar o objeto do Termo de Colaboraçâo dc lorrna a dcscaracterizá -lo:

9) Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter cducativo, inforrnativo ou

orientação social, da qual não constenr nomes, s

pessoal e desde que prevista no plano de trabalho

írnbolos ou imagens ('lue caractcrizenl

Para efeito do disposto na cláusula primeira. o valor total deste Convênio perÍar-se-

á em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

a.r

(l

US[JI,A SEX'I'A - DOS RECTITTSOS
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Parágrafo Prinreiro: Os recursos que cobrirão este convênio correrão à cotrta cla

Dotação Orçamentária irrdicada nos autos. no valor de R$ 80.000.00 (oitenta rril reais). conltrrtne

Plano de Trabalho e demais docunrentos constantes dcls autos.

Parágrafo Segundo- O valor do repasse â ser transÍ'erido pela concedente não

poderá ser aumentado, salvo se ocorrer situação capaz- de.iustificá-lo. dependendo de apresentação

e aprovação previa pela Administração de pro.jeto adicional detalhado c, cle comprovação tla fiel

execução das eapas anteriores e com a devida prestâção de contas, além da observância da

proporcionalidade da contrapartida, sendo sempre fortnalizado por aditivo.

_ BVENTUAL OCOR CIA DE ltA'l'O ltEt.[.VAN'l'li

A concedente poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela exc'ctrçito dtr

objeto, quando couber, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante. de tnodo a evitar

sua descontinuidade, inclusive de alterar o Plano de 'l"rabalho etn situações especiais.

A instituição é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciirrios. tjscats c

cornerciais resultantes da execução do Tenno de Colaboração'

USUI,A NONA. DA PRES'I' O DIT CONTAS

É dever da instituição comprovar que aplicou corretatnente o recurso no otr"ieto dcr

Termo de Colaboração e demonstrar que o realizou conl os recursos repassados e erl obediêttcia às

normas legais aplicáveis à materia, sob pena de rejeição da despesa realizada

parágrafo Primeiro: A prestação de contas dos recttrsos recet:idos tlar-se-á atravós

da entrega à Concedente dos documentos tlscais origirrais colnprobattirios das despcsas ott

equivalentes e fonnulários, deviciarnente preenchiclos e assittados. dentrcl dt'l praz{) regularttentado

no Termo de Colaboração.

parágrafo Segunclo: A prestação de contas dos rectlrsos recebidos

organizada em ordem cronológÍca de acordo com as metas estabelecidas e acompanhad

seguintes documentos e anexos:

l) Oficio de encaminhamento;

2) Relatório circunstanciado do cumprinrento do ob.ietol

3) Cópia do plano de trabalho aprovado pelo ordenador dc dcspesa:

4) Cópia do ternro Írrmado, corn irrdicação da data de sua publicação:

OITAVA _ DOS ENCAITGOSCLAI.]SULA
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5) Relatório de execução fisico-financeira:

6) Demonstrativo da execução da receita e da despesa. evidenciando os recursos

recebidos em transferência, a contrapârtida, os rendimentos aulêridos na aplicação clos recursos ncr

mercado financeiro, quando for o caso. e os saldos:

7) Relação de pagamentos efetuados corn os recursos da concedente e cla instituiçào,

bem como dos provenientes da aplicação Ílnanceira:

8) Relação de bens permanentes adquiridos com os recursos da concedente e tJa

instituição, bem como dos provenientes da aplicação Ílnanceira:

9) Relação de bens de consumo adquiridos cor'r.l os rccursos da concedentc e cla

instituição, bem somo dos provenientes da aplicação financeira;

l0) Relação de serviços de terceiros corn os recursos da concedente e cla inslituição.

bem como dos provenientes da aplicaçõo financeira;

ll) Extrato da conta bancária específica. do período do recebirnenttl do recurso.

demonstrando a conta zerada, e, se for o oaso, a corrciliação bancária;

l2) Extratos da conta de aplicação Íirranceira, evidencianclo todos os renclirnentos

auferidos no período e demonstrando a conta zeraclal

l3) Cópia do ternro de aceitação deÍlnitiva da obra. tennos de rnediçiur. 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 publicaçercs. quando

for o caso;

l6) Relação de localização dos bens adcluiridos;

I 7) Notas fi scais/faturas;

l8) Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras realizadas:

l9) Relação de treinados ou capacitados, quando fbr o casu:

20) Terrno de compronrisso por nreio dcl clual a instittrição iica obriÍrada a rnilr.ltcr

documentos relacionados ao Termo de Colaboração pelo prazo de l0 (dez) anos. contado da data

em que foi aprovada a prestação de contas.

Parágrafo Terceiro: A prestação de contas deverá ser entregue irrpressa c. pitrâ

fins de registro interno da Secretaria cle Estado de Educação. em arquivo PDF pesqrrisável.

Parágrafo Quarto: Quando o objeto do Terrno de Colaboraçâo visar ii realização

de obras ou serviços de engenharia, o Convenente deve apresentar ainda os seguintes docurnentos:

\
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l) Relação e mediçâo dos serviços executadosl

2) Termo de entrega/aceitação da obra ou serviços assinados por uÍn engenheiro

3) Laudo técnico de obras e serviços de engenharia.

Parágrafo Quinto: Clonstatadas quaisquer irregularidades no "["crrno 
dc

Colaboração. será feita cliligência pela Concedente e será f rxado o praz-o rnirxirno de 30 (trinta) dias

à instituição, a partir da data do recebirnento da notificação. para apresentâçà() dc.iLrstilicativus u

alegações de defesa ou devolução dos recursos liberados, atualizaclos.

Parágrafo Sexto: Quando a prestação de contas não for ericarninhada no prazo

convencionado. a Concedente fixará o prazo nráxinro de 30 (trinta) dias à instituição. a partir da

data do recebimento da notificação, para que se.ja apresentada a preslação tle contas. ou

recolhimento dos recursos, incluídos rendimentos da aplicação no mercado llnanceiro. acresc,idos

de juros e correção monetária, à conta da Concedente.

Parágrafo Sétinto: Em caso de não apresentação cla prestação de ccrrrtas tinal. nffi
prazo estipulado no Termo de Colaboração. ou a prestação de contas não obti ver aprovação. ,.rao 

\j§ '

adotadas providências por parte do ordenador de despesa da uniclacle C-'oncccierrte 1:ara a instauraçào \
de tomada de contas especial para apuração dos firttls, identiticaçiio clos responsírr,c'i: e

quantificação do dano, sendo que este procedinreuto será adotado nos cAsos cle orrrissÀo rro cjever'

de prestarcontas, de ocorrênsia de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos e de

prática de qualquer ato ilegal. ilegitimo ou antieconômico de que resulte dano ao Eriirio,

Parágrafo Oitavo: Ern caso de liberação de mais de duas parcelas financeiras. a

instituição apresentará a Concedente a prestação de contas parcial. que consiste na docunrentaçãrr

especificada para a prestação de contas Íjnal, com exceção do cotrrprovtrnte de recolltitncnto do

saldo de recursos, sendo que a prestação de contas parcial deve ser apresentada para corlprovar a

execução da parcela de recurso recehida, ern caso de repasses enr três ou mais parcelas. Dcssa ftlrtn

a prestação de contas parcial referente à primeira parcela é corrdiçâul para a liberação da terccira: ir

prestação referente à segunda. para liberação da quarta e assitn sucessivanrentc.

T]SI]I,A CIMA - DO PRAZO DE VIG A

O presente Termo de Colaboração terá vigência de 24 lvinte e quatrci) nlcsçs^ iI

contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado nos tennos da

Lei Federal n".13.01912014, a critério das partes. mediante previsão orçarrentária pala atendcr a
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novas despesas, se houver, desde que.iustificadas e autorizadas pe la autoridade superior competentç

e requerida pela instituição em ate 60 (sessenta) dias antes de seu vencirnsnto.

CIMA PRIMEIRA - DA DEN E RESCISAO

Os participes poderão denunciar o presente'['ermo de ('olaboraçiio. desdc rluc

comunicada por escrito essa intenção corn 60 (sessenta) dias de antoccdência.

E facultado aos partícipes a rescisão do instrurnento. a qualquer ternpo. por ato

devidamente .iustificado, e a alteraçâo do Termo de Colahoração por meio de termo aditivci.

rnediante proposta devidamente formalizada e justificada. a ser apresentada íi concedente enr. n()

mínirno 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo rrele estipulatlo.

D SEGUNDA _ DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão objeto de análise e estudo para solução ern

oportunidade e de comum acordo entre os partícipes.

C USULA .I'BRCEIRA . DOS'I'ERMOS IN'I'IiGITAN'I'IiS

E parte integrarrte do presente tenno" o Plano cie Trabalho

C

USULA I) CIMA QUAII'I'A - Drt PLltll,lCÂ

Para eficácia do presente Tenno de Colaboraçào, a StlDtlC provitlenciará a

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Coiás. de conÍbrnriclade cont os arligos

37. caput, da Constituição Federal e artigo 38 da Lei tederal n" 13.01912014.

CLAUSULA QUIN'I'^ - DO FOlLO

Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajtrstc.

ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrirroniais clisponívcis. e'

que não seja dirimida amigavelnrente entre âs partes (precedida da realização dc tentativa cle

conciliação ou mediaçâo). deverá ser resolvida de tbrrna deflnitiva por arhitrageltl, l'los terntos das

normas de regência da CÂrraRRA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRACI]I\4 DA

ADMINI STRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

As partes elegem o Foro da Cornarca de Coiânia para quaisquer rttedidas.ludiciais

necessárias, incluindo a execução cla sentençaarbitral. A eventual propositttra de rrrediclas-irrcliciais

I



pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCIL-lAÇÃO,

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO EIS'TADUAL (CCMA). e não irnplicr e

nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem. nem aletará a e.ristencia. validatlc c

eficácia da presente cláusula arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Aplicam-se ao presente l'ermo de Colaboração toda a legislação e rlonlras vigentes

sobre a matéria,

E por estarem acordes finnam os paíícipes. perante 02 (dLras) testernunhas. o

presente ato em 02 (duas) vias de igual teor e fonna para todos os elbitos.lurídicos.

GABINETE DA SECREI'ARIA DE ESI-ADO DA IIDLICAÇÃ(1. enr Goiânia. ertr

de 022.

APARECIDA DE FÁTII\TA GAVI0I,I
Secretária de Estado da
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