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TERMO DE COI.ABORAÇÃO N" 2 r712022.

qlre entre si celebranr. de urn laclo. o Estatlo cle

Coiás, por meio cla SllCtttrl'IAIIIA Dtl
IiS'I'ADO DA EDLI(IAç:ÃO e. tle ourro. e

FUND^ÇÀo PRESBn'Enrr\NA Dri

EDUCAÇÃO. na Íbrnra al"raixo:

O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da SECRti'I'AItIA DE lis't'ADo
DA EDUCAÇÃO, com sede ern Coiânia, Capital do Estac'lo de Coiás. na euinra Avenicla. ed.
"71, no 212, Setor Leste Vila Nova" inscrita no CNPJ/MF'sob o n,,01.409.705/0001-10.

representada por sua titular" APARECIDA DE IIÁTIMA CAVIOI.t SOAITIS pliRIilltn.
brasileira, professora. casada, inscrita no CPF sob o n" 32g.607 192-04 e por.tadora 6o RC rr.,

368.625 - ssP/Ro, residente e domicíliacla nesra capital. e r FUNDAÇÃo
PRESBITERIANA DE EDUCAÇÀO. pessoa.iuridica cle clirerto privaclo. irrscrira no CNp.t

sob o no A1.126.46510001-56, com sede na Avenida.loão Uelo. s/n. esquina corr a l{ur 7U.

Bairro Popular. Rio Verde/CO, CEP: 75.903-270, represenrado por.seu l)residenrc. Il.lCAllD0
RODRIGUES DE sousA, brasileiro, poftador do RC n''. 5580932 ssp-Co. irrscriro no ( t,t
sob o no. 039,4A7 .671-7, nos termos da Lei Federal l3.0lgl2O I 4, e cla I-ei EstaclLral 2l ,t)64t2íJZt .

resolvem, de mútuo acordo, celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÀO. rrediante as

cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA. DO OT}JETO

O presente Termo de Clolaboração tem por ob.ieto a destinação c1e I{$ 100.000.00

(cem mil reais) à instituição acirna qLralitrcada. destinada à aquisiçào «Je ccpriparnentos e

mobiliários para a Fundação, conÍornre descrito no prano <je l'rabalho.

As metas especificadas com os respectivos valores. constantes do Plano de

Trabalho, poderão sofrer adequações no decorrer da execução do 
-lermo 

de Colat:oração. clesde

USULA SEGUNDA - DAS METAS



*. pür
voí:i
,. ),1i : ,,

,:..'
i,,, (rr.o !, i\!^,, r

que não se altere o objeto preconizado na Cláusula Primeira deste itrstrurrento e que sc'iant

previamente aprovadas pela Concedente - Secretaria de Estado da Educação.

USULA TERCEIRA - DAS OBRIGÀÇ lls

I - Constituem obrignções da I"undaçuio Presbiterialtrt tle E«lucitçãrr

l) Cumprir fielmente o objeto pactuado:

2) Prestar contas no tempo determinado pela Concedentcl

3) Facilitar os meios para qLle a Concedente e/ou credenciados por ela. exerçam.

a qualquer tempo, a Íiscalização quanto aos aspectos técnicos. tlnanceiros e acltuinistrativtls tltr

presente Termo de Colaboração, sem prejuízo da ação fiscalizadora dos dernais ôrgãos dc

controle;

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

Termo, arquivados em boa ordem, no próprio local em qr.re foram contabilizadtls. pelo prazo dc

dez anos, contado da aprovação da prestaçãg de contas do Cestor do órgão:

5) Apor nas faturas, notas fiscais e quaisquer outt'os dttcumentos de clespesa.

obrigatoriamente emitidos em nome da instituição. o carimbo identillcaclot'cotrt o titulo'

número e ano do Termo de Colaboração;

6) Arcar com todos os encargos que poruentura venharn a incidir quando da

execução deste Termo de Colaboração, tais como: obrigações civis. tlscais, traballtistas ou

quaisquer outros;

7) Abrir conta especíÍica para o repasse do recurso olr.ieto cleste I'etttto tlc

Colaboração, não sendo pemritida a utitização de conta bancária aberta e/ou utilizacla

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

mantidos nesta conta específica e somente poderão ser utitizados para o pagamento de despcsas

constantes do Plano de Trabalho, sendo necessário a comprovação dc salclo irricial da cottttt

zerada1,

8) Aplicar os recursos recebidos do Termo cle ('olaboração. en.lr"riinto rri'i<r

utilizados, em cadernetas de poupança de irrstituição tinanceira of rcial. se a previst-to de sett ustr

Íbr igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação Íjnanceira de cttrto praT-o otl operaçãt'r

de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização (los rtrestnos

verificar-se em prazos rtlenores que um rnês' As receitas rrcciras itufl'ricliis seràcr
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obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de Colaboração e aplicaclas" exclusivarnenlc.

no objeto de sua finalidade;

9) Comprovar o cumprimento da corrtrapartida pactuada que deverá ser

depositada na conta bancária específica do Termo de Colaboração. de acorclo cotTt os prazos

estabelecidos no cronograrna de desembolso estabelecido no plano de trabalhol

l0) Realizar os pagamentos das despesas do'lermo cle C-olaboração trecliante

cheque nominativo, ordem bancária. transÍbrência eletrônica oLr outra rlodalidade de saclue

autorizado pelo Banco Central do Brasil, na qual a destirraçâo e o credor linal tiqLrern

identificados no documento;

I l) Manter e movimentar os recursos na conta [rancária especílicir clo 
'l'crrno 

clc

Colaboração, com comprovação de saldo inicial zerado:

l2) Apresentar. na prestação de contas, a docurnentação necessária ern orclenr

cronológica, de acordo com as metas previstas;

l3) Informar, independente de solicitação. o andarnento do Terrrro de

Colaboração;

l4) Indicar um Gestor. cuja responsabilidade será o de prestar inÍormuçôes sohrc

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

l5) lndicar um responsável técnico habilitado, quando a naturez-â do'['ermo de

Colaboração assim o exigir.

l6) Restituir à Concedente, obrigatoriarnente. o saldo dc recursos não utilizados

durante a vigência do Termo de Colaboração. bern como seLrs rendimerttos. der,ertclo o saltltl sct'

recolhido. ao Tesouro Estadual. por meio de Documento de Arrecadaçiio c1e l{cceita Bstitclual -
DARE a ser emitido no sitio §-yff:i,tÍ,oilLÇ.ll'Lijl,lç_,il!lv-i,lr';. observando-se a prollorcionaliclacle

dos recursos transferidos pelo Estado com os recursos da contrapartida trarrsferidos pcla

instituição, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão clo objeto do '['errno de

Colaboração, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial c1o responsárcl.

devendo o comprovante cle devolução ser encaminhaclo para o e-rnail

contabilidade@seduc.go.gov.br. mencionando-se o n" do 'lerrno de Colaboraçiio e (lue se lratir

de devolução de saldo remanescente, sendo que este procedirnento deverá ser efbtuado quartdo

da conclusão do Termo de Colaboração, quando não for executado cl ob.jeto otr quando niir.l tirr

apresentada devidamente a prestação de contas.

I7) Identificar. sempre que possível, o obrjem do.l'ernro

resultante da aplicação de recursos do governo estaclual:

&
T

olaboraçâo con«r



l8) Executar o objeto dentro da vigêrrcia desle Terrro de Colaboração. cont'orme

proposto no Ptano de Trabalho apresentado, que será parte integrante clo presente a.itrstc

i ndependentemente de transcrição ;

l9) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das enticiades públicas

concedentes e dos de controle interno e externo estadual aos processos, clocumelltos'

informações, instalações e sistemas referentes ao presente instrumento.

20) manter escrituração contábil regular;

2l) Disponibilizar ao cidadão, na slra página na internet ou, na thlta desta. cnt

sua sede, consutta ao extrato deste termo de colaboração. contendo. pelo ltlenos. o oLr.jeto- ir

finalidade e o detalhanrento da aplicação dos recursos'

II - Constituem obrigações da CONCEDENTE - SEDI-lCl:

l) Acompanhar e avaliar de forma global e técnica os projetos.l ssrcrlr

desenvolvidos e executados em decorrência deste Termo de Colaboração;

2) Designar, um representatlte como gestor que acompatthará e liscalizará a

execução deste Termo de colaboração e dos recursos repassadosl

3) Apreciar as prestações de contas parciais ott totais apresentaclos pcla

instituição, podendo deixar de aprová-las sempre que veriÍicar a ocorrência de algtrrrr dos

seguintes eventos:

3.1) Inexecução total ou parcial do ob.ieto pactuado:

3.2) Desvio de flrralidade na aplicação dos recursos trartsÍbridos:

3.3) Não utilização. total ou parcial, no obieto do ajuste. dos saldos llttttttceiros.

inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizaclas- cluando nãtr

recolhidos na forma prevista neste instrumento;

3.4) Ausência de documentos exigidos na prestação de corltas tlLre c()lnprolrlcta

o iutgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

4) Efetuar o repasse dos recursos financeiros à instituição:

5) prorrogar "DE OFÍCIO" a vigência do Terrno de Colalroração. quando houver

atraso na liberação dos recursos. limitada a prorrogação ao exato período dcl atraso veriÍlcado:

6) Publicar o resumo do instrumento e seus aditivos tla imprettsit otlcial dtr

Estado, em cumprimento do artigo 38. parágralb írnico da l-ei Fedcral rr" l-1.01 l.l
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usul.,A QUARTA - DO GEST'0ll

O CESTOR do presente ajuste será clesignado por rxsio de Portaria a ser'

elaborada pelo CONCEDENTE.

Parágrafo Único: Constituem obrigações do GESl'Olt:

l) Solicitar da CONVENENTE. quando .iulgar necessárir:. esclarecimentos.

informações. relatórios e laudos técnicos complementares, além daqueles ordinarianrente

prestados no cumprimento das obrigações definidas na CIáusula Íll deste instrurnento:

2) Adotar providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste:

3) Encarninhar em tempo hábil. a seus superiores, as decisões e providênciils clLrc

ultrapassarem a sua competência;

4) Acompanhar e tlscalizar os recLlrsos repassaci«rs l'lo que tange a()

gerenciamento financeiro e fiscalização de sua e.recução" e.xAmirrar as;:restnçircs cle corrtus

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

não satisfatória a realização do objeto do Termo de Colaboração.

É vedado a instituição:

l) Utilizar os recursos previstos em ÍLnalidacles diversas clas estabelecidas ncr

Termo de Colaboração, ainda que em caráter de emergência;

2) Pagar despesas a título de taxas de adrninistração or-r similarcs:

3) Pagar despesas realizadas em data auterior ou posteriol' à vigênciLr clo 
'Í'e 

rtnc»

de Colaboração. salvo os pagamentos orjo Íàto gerador da despesa tenlra i:colrido clut'uttte a

vigência do instrumento pactuado;

4) Pagar despesas com taxas barrcárias (tariÍas de nrovimenttrçzio em conta

corrente, cobrança de extratos. emissão de cheques. entre outros), multas" juros ou correçàcr

monetária, inclusive referentes a pagamentos de obrigações e encargos civis, tlabalhistas.

fiscais, tributários, previdenciários ou quaisquer outros, sendo que os encargos clLre porvcltturx

venham a incidir indevidamente quando da execução do ob.ieto deverão ser credi

instituição à conta;

I]SULA QUTNTA - DAS VEDAÇ BS

lu
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5) Trespassar ou ceder a execução do objeto do Terrno de Colaboração. exceto

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

administração pública;

6) Sacar recursos da conta específica do'lermo de Colalroração para pâgarner]t()

em espécie (dinheiro) de desPesas;

7)Realizarpagamentosarrtecipadosafornecedoresdehenscserviçtls:

g) Alterar o objeto do'l'ermo de Colaboração cle t-ornra a descalacterizá-lo:

9) Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo' inÍbrmativcr

Ou Orientâção Social, da qual nâo constem nomes, símbolos ou imagens cltte caracterizcnt

promoção pessoal e desde que prevista no plano de trabalho'

IJSTII,A SBXTA _ DOS RIi(] L}RSOS

Para etbito do disposto rra Cláusula Primeira' o valor ttltal cieste Termo pel.lilr-

se-áemRsR$100'000,00(cernrrrilreais),c1ueserãorepassadospelaSeclrrcaoCentrocle

Estudo.

Parágrafo Primeiro: o valor do repasse a ser transt'erido pela concedente nâcr

poderá ser aumentado, salvo se ocorrer situação capaz de justiticá-lo' dependendo clc

apresentação e aprovação prévia pela Administração de projeto aclicional detalhad«r e cle

comprovação da frel execução das etapas anteriores e com a devida plestação de contas' alenr

da observância da proporcionalidade da contrapartida, sendo sempre Í'olmalizado por aclitivo'

USULA MA - EVENTU AI, OCORR CIA DIi IIA'I'O tlli t.lr.V,\N'l'l'l

Aconcedentepocleráassumiroutranst'eriraresponsabiliclaciepelaerecuçiitldtl

obieto, quando couber, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante' dc modcl a

evitarsuadescontinuidade,inclusivedealteraroPlanodeTraballroetnsituaçÕcsespcciais'

CL T'SU[,A OI'TAVA _ DOS ENCARGOS

N\l

Ainstituiçãoéresponsávelpelosencargostrabalhistas.previdenc

e comerciais resultantes da execução do Termo de Colaboração'

AIS



ULA NONA - DA PRBST DB CON'|AS

É dever da instituição comprovar que aplicou corretamente o recurso rro ob.ielo

do Termo de Colaboração e demonstrar que o realizou com os Iecursos repassadtls e enr

obediência às normas legais aplicáveis à materia. sob pena de re.f eição cla despc'sa realiz-acla

Parágrafo Primeiro: A prestação de contas clos recut'sos recebidos dar-se-ii

através da entrega à Concedente dos documentos Ílscais origirrais contprobatórios clas despcsas

ou equivalentes e fonnulários" devidamente preenchidos e assinados, derltro clo prazcr

regulamentado no Termo de Colaboração.

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

organizada em ordem cronológica de acordo com as metas estabelecidas e acompanhacla dos

seguintes documentos e anexos:

l) Oficio de encaminhamento;

2) Relatório circunstanciado do cumprinrento do ob.ieto:

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

4) Cópia do termo firmado, com indicação da data de sttit publicrção:

5) Relatório de execução fisico-financeira;

6) Demonstrativo da execuçâo da receita e da despesa. evidenciandcl os recursos

recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimerrtos autbridos rta aplicaçÀo dos recursos

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

Z) Relação de pagamentos efetuados com os recursos c'la conceclet'rte c da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação t'inanceira;

8) Relação de bens permanentes adquiridos com os rectlrsos da concederrte e da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação financeiral

9) Relação de bens cle consumo adquiridos com os recursos da concedertte c. da

instituição, bem como dos provenientes da aplicação flnanceira;

l0) Retação de serviços de terceiros corrl os l'ecul'sos da cottcecleule e cla

instituição, bem como dos provenientes da aplicaçào firtatrceira:

I l) Extrato da conta bancária especíÍrca. do período do receL"rirnento dtl rec

demOnstrando a cgnta zerada, e, se for o caso, a conciliação bancária;

12) Extratos da conta de aplicação tlnanceira, evidenciando toclos ()s

rendimentos auferidos no período e demonstrando a conta zerada:
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l3) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, termos de medição, planilha

orçamentária e projetos executivos, quando o ob.ieto visar à realização de obra ou serviço de

engenharia;

l4) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos ao I'esouro Estadual:

l5) Cópia dos a.iustes Ílrnrados. com os respectivos aclitivos e publicaçÕes.

quando for o caso;

l6) Relação de localização dos bens adquiridos:

I 7) Notas fiscais/Íaturasl

l8) Relatório fotográÍico dos bens adquiridos e obras realiz-adas:

l9) Relação de treinados ourcapacitados. quando fbr o caso:

20) Termo (e compromisso por meio do qual a instituição fica obrigada a manter

os documentos relacionados ao Termo de Colaboração pelo prazo de l0 (dez) anos' contado dil

data em que foi aprovada a prestação de contas'

Parágrafo Terceiro: A presÍação de contas deverá ser erllregLle lnlprcssa e. parit

fins de registro interno da Secretaria de Estado de Educaçâo. enr arquivo I'}DF pesqrrisr";r, 

.,h
Parágrafo Quarto: Quando o objeto do l'ermo cle Colaboraçito v

realizaçáode obras ou serviços de engenharia, o Convenente cleve apre§ultar ainda os ,"9,,',,,"' "'\

documentos:

I ) Relação e medição dos serviços executaclos;

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

3) Laudo técnico de obras e serviços de engenharia'

parágrafo Quinto: Constatadas quaisquer irregularidades no 'l'ermo de

Colaboração, será feita diligência pela Concedente e será t'ixado o prazo máxitno de 301trinta)

dias à instituição, a partir da data do recebimento dâ notiÍicação, para aprese

justificativas e alegações de cJef'esa ou devoluçâo dos recttrsos libelaclos- atuali

Parágrafo Sexto: Quando a prestação de contas não for encatninhacla n pral-0

convencionado, a Concedente fixará o prazo mátximo de 30 (trinta) clias à instittriçiro. a partit

da data do recebimento da notiÍicação. para qLle seja apresentada a prestação de cotrtas. ott

recolhimento dos recursos. incluídos rencJinrentos da apticaçâo llQ lrercltclo lltlatrceitrr.

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



Parágrafo Sétimo: Em caso de não apresentação da prestaçã«r de contas l'irral.

no prazo estipulado no Termo de Colaboração, ou a prestação de contas não obtil'er aprovaçtio.

serão adotadas providências por parte do ordenador de despesa da unicladc Concedente para a

instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identiÍicação dos

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

omissão no dever de prestar contas, de ocorrência de desfalque ou desvio de dinheircl. hens ott

valores públicos e de prática de qualquer ato ilegal. ilegítirno ou antiecon(inrico cje cluc resultc

dano ao Erário.

Parágrafo Oitavo: Em caso de liberação de rnais dc duas parcelas l'inanceiras.

a instituição apresentará a Concedente a prestação de contas parcial. que consiste tta

documentação especificada para a prestação de contas t.inal, corn exceção do cotrprovattte cle

recolhimento do saldo de recursos, sendo que a prestação de contas parcial deve ser apreserrlrt<lit

para comprovar a execução da parcela de recurso recebida. etn caso de repasses em três ott trtais

parcelas. Dessa forma a prestação de contas parcial referente à prirneila parcela e corrdição para

a liberação da terceira; a prestação reÍ'erente à segunda, para liberação da qrrarta t' itssittt

sucessivamente.

IMA - DO PRAZO DU VIC; ct^

O presente Termo de Colaboração terá vigência de 24 (vinte e rluatro) mescs. it

contar da data da publicação no Diário OÍlcial do Estado, podendo ser prorrogado rtos [ennos

da Lei Federal n". 13.01912014, a critério das partes. rnediante previsão orçamentária partr

atender a novas despesas, se houver. desde que justificadas e autoriz.adas pela auttlridtrde'

superior competente e requerida pela instituição em até 60 (sesserrta) dias antes de sett

vencimento.

ULA MA PRIMEIRA - DA DBN CIA T] RBSCISAO

Os partícipes poclerão denunciar o presente Termo de Colaboração. desde quc

comunicada por escrito essa intenção coÍn 60 (sessenta) dias de antecedêtrcia.

E facultado aos partícipes a rescisão do instruntento. a clualquer tenlpo. po| ttto

devidamente justificado, e a alteração do Termo de Cjolaboração por treio cle termo uclitivo.

,
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mediante proposta devidamente fbrnralizada e justiÍicada. a sel apresentada ir corrccclente ern

no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo rrele estipulad

UI,A SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão ob.ieto de análise e estuclo para solrrçiro crn caclir

oportunidade e de comum acordo entre os partícipes.

USULA D TERCEIRA - DOS'TERMOS IN'TEGRAN'I'ES

E parte integrante do presente termo. o Plano de T'rabalho.

USULA T) MA QUAR',I'A - DA PUlll.rc,\(l o

Para eficácia do presente Termo de Colaboração. a SEDt-JC providenciurit l
pubticação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, de corrÍ'ormidacle com os artigos

37, caput, da Constituição Federal e artigo 38 da L.ei Federal no 13.01912014.

Qualquer disputa ou controvérsia relativa ii interpretação ou execução tleste

ajuste. ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocaltte a clireitos patrimoniais

disponíveis, e que não seja dirirnida amigavelmente entre as pafles lprecedida da t'ealiz-ltçi--ro,'le

tentativa de conciliação ou rnediaçâo), deverá ser resolvida de fbrma cleljnitiva pot' arbittngctn.

nos tennos das normas de regência <ta CÂURnA DE ClONCllLlA(jÀO. ivtf'»tnÇÀO t:

\

ARBITRACEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADTJAL (CICMA). \ |
As partes elegem o Foro da Comarca de Coitinia para quaisquer mediclas 

.,N/

judiciais neressárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de I

medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CAMAR,A DL:

coNCtLIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO trsl'ADt-,AL

(CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada conro renúncia à arbitragcnt. ttent alctztrá

a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.

USULA QUrN'r'A - DO FORO
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USULA sExrA - DAS DISPOSÍ(l l.ls FlNAls

Aplicam-se ao presente 'l'ermo de Colaborzrção toda a legislação e norlllas

vigentes sobre a matéria.

E por estarem acordes firmam os partícipes. perante 02 (duas) testemuttltas. o

presente ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para todos os eÍ'eitos iurídicos.

GABINETE DA SECREI'ARIA DE ESTADO DA EDçCAÇÃO. erl Ceiânia"

uo &3 r-C$-i 2022.

APARECIDA DE }'Á'I'IMA GAVIOLI IRA
Secretária de Estado da Educaç

?'*-#xm6 ,
ES DE SO
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