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ESTADO DE GOIÁS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

 
 
 

Termo de Cooperação 01/2022 - UEG
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º
01.112.580/0001-71, com sede na Rodovia BR 153, Quadra Área, Km 99, Anápolis -GO, CEP 75132-903,
doravante denominada UEG, neste ato representada pelo Reitor, Prof. Me. Antônio Cruvinel Borges 
Neto, brasileiro, RG n.3249252-SESP GO e CPF n. 786.584.461-15, residente e domiciliado em Aparecida
de Goiânia-GO e o ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o n. 02,476,034/0001-82 com sede
à Rua 82, nº 400, Palácio Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 7º andar, Setor Central - CEP: 74015-908 - Goiânia-
GO., representada pelo seu �tular, Bruno Magalhães D'Abadia, portador do RG: 4602501 e CPF:
010.134.721-95, daqui por diante, ambos denominados PARTÍCIPES.

As partes supra iden�ficadas ajustaram, e por este instrumento celebram um Termo de Cooperação
Técnica, em conformidade com as normas legais vigentes, no que couber, com a Lei Estadual nº 17.928,
de 27 de dezembro de 2012, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. e com as disposições con�das
nos autos do processo administra�vo SEI nº 202200005002148, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a colaboração mútua entre os par�cipes com a
intencionalidade de efe�var ações que fomentem a aplicabilidade do conhecimento e da troca de know-
how entre ambos os entes, oferecendo 100 acessos a plataforma Virtual Minha Biblioteca e a  Plataforma
Biblioteca Virtual Pearson da Universidade Estadual de Goiás à servidores públicos alunos da Escola de
Governo vinculado a Secretaria de Estado de Administração, e a concessão de abertura de turmas
regulares da Escola de Governo à servidores da Universidade Estadual de Goiás.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. Este Convênio terá vigência de 60 (sessenta) meses após formalização do ato.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A execução será realizada em conformidade com a descrição con�da no anexo Plano de Trabalho,
que, independentemente de transcrição, passa a fazer parte integrante deste instrumento.

Subcláusula única – Dentro de suas respec�vas responsabilidades, os PARTÍCIPES proporcionarão,
reciprocamente, o apoio necessário à execução das metas/etapas previstas no Plano de trabalho.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA UEG

4.1. Oferecer acesso integral à Plataforma Virtual Minha Biblioteca e à Plataforma Biblioteca Virtual
Pearson aos 100 usuários servidores públicos do Estado de Goiás definidos pela Escola de Governo.

4.2. Oferecer suporte e manutenção à Plataforma Virtual Minha Biblioteca e à Plataforma Biblioteca
Virtual Pearson aos 100 usuários servidores públicos do Estado de Goiás definidos pela Escola de
Governo. 

4.3. Informar aos usuários, via Escola de Governo, qualquer alteração e/ou modificação em sistema.

4.4. Informar, via o�cio neste processo, a solicitação de abertura de turmas regulares, e viabilizar junto à
Secretaria de Estado de Administração, através da Escola de Governo, o modo como o curso será
ofertado, assim como o seu período de realização.

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1. Realizar o cadastro dos 100 servidores públicos que terão acesso à plataforma Virtual Minha
Biblioteca e à Plataforma Biblioteca Virtual Pearson.

5.2. Oferecer, como contrapar�da, fechamento de turma regular da Escola de Governo para os servidores
efe�vos, comissionados e em regime de contrato temporário da UEG nos modos EAD,
assíncrono, presencial e híbridos, de acordo com a necessidade da Universidade Estadual de Goiás, desde
que atendidos os critérios de abertura de turma da Escola de Governo como:

- Quan�ta�vo mínimo de matriculados necessários; 
- Solicitação de abertura realizada no período mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do início
das aulas, para organização do trâmite processual; 
- Outros.

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

6.1.  Cumprir fielmente as cláusulas e condições estabelecidas neste Acordo.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO

7.1 Cada par�cipe indicará um gestor e seu respec�vo subs�tuto (pessoa �sica) para acompanhar a
execução deste acordo. Ao gestor compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem na sua execução e de tudo
dará ciência aos interessados, nos moldes dos ar�gos 61 e 62 da Lei Federal 13.019/2014:

     Art. 61. São obrigações do gestor: 
     I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
     II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as a�vidades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos,
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 
     III - (VETADO); 
     IV - emi�r parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório
técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei; 
     V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às a�vidades de monitoramento
e avaliação. 

     Art. 62. Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em vigor ou de parceria não
renovada, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, a
administração pública poderá, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de
realizar ou manter a execução das metas ou a�vidades pactuadas: 
     I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha
sido a modalidade ou �tulo que concedeu direitos de uso de tais bens; 
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     II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no
caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descon�nuidade, devendo
ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o
momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 
     Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador
público.

    Subcláusula única - O gestor anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

 

7.2 Nos moldes do inciso IV, do Ar�go 62 da Lei 17.928/2012:

VI – vigência, fixada de acordo com o prazo previsto para consecução do objeto e em função das metas
estabelecidas;

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

8.1. Este Termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto ao seu
objeto, mediante Termo Adi�vo, de comum acordo entre as partes, desde que tal interesse seja
manifestado, previamente, por escrito.

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO

9.1. A denúncia ou rescisão deste Termo poderá ocorrer a qualquer tempo, por inicia�va de qualquer um
dos par�cipes, mediante no�ficação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A eventual rescisão
deste Termo não prejudicará a execução de a�vidades previamente acordadas entre as partes, já
iniciadas, os quais manterão seu curso normal até sua conclusão.

Subcláusula primeira - Cons�tuem mo�vo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer
de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou a superveniência
de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexeqüível, imputando-se aos par�cipes as
responsabilidades pelas obrigações.

Subcláusula segunda - É facultado aos par�cipes a rescisão do instrumento, a qualquer tempo, por ato
devidamente jus�ficado, com as respec�vas condições, sanções e delimitações claras de
responsabilidades, e a alteração do acordo por meio de termo adi�vo, mediante proposta devidamente
formalizada e jus�ficada, a ser apresentada ao concedente em, no mínimo 60 (sessenta) dias antes do
término de sua vigência.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1. A publicação do presente Termo será providenciada pela UEG, no Diário Oficial do Estado, até o
quinto dia ú�l do mês subsequente ao de sua assinatura, em conformidade com o que estabelece o
parágrafo único do art. 61, da lei n° 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

11.1.  Este Acordo, por si, não implica em compromissos financeiros entre as Partes. O custeio das
despesas referentes aos Planos de Trabalho correrá por conta das dotações orçamentárias, ou não, de
cada Parte, sem haver indenização de uma à outra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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12.1. Fica estabelecido que a UEG poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do
objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descon�nuidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E DO FORO

13.1. Qualquer disputa ou controvérsia rela�va à formalização, interpretação, execução ou encerramento
deste Acordo de Cooperação, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante aos direitos
patrimoniais disponíveis e, que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização
de tenta�va de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma defini�va por arbitragem, na
forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho
de 2018, elegendo-se desde já a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (CCMA), conforme instrumento em Anexo.

13.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Anápolis/GO para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Acordo de Cooperação, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

 

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão
fielmente como nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e
legais efeitos.

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

Prof. Antônio Cruvinel Borges Neto

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário Bruno Magalhães D'Abadia

 

TESTEMUNHA 1 
CPF____________-_____

 

TESTEMUNHA 2 
CPF ___________-______

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDILAIR ROSALIA REZENDE BERTANZIN,
Coordenador (a), em 27/06/2022, às 13:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FRANCISCO DOS SANTOS, Gerente
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Substituto (a), em 04/07/2022, às 11:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES DABADIA, Secretário (a) de
Estado, em 06/07/2022, às 13:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CRUVINEL BORGES NETO, Reitor (a), em
08/07/2022, às 10:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030769105 e o código CRC 5F8D86D8.

 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
RODOVIA BR 153 S/N, ÁREA KM 99, BLOCO I, TÉRREO - Bairro . - ANAPOLIS - GO - CEP

75132-903 - (62)3328-1430.
 

Referência: Processo nº 202200005002148 SEI 000030769105
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