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CHAMAMENTO PÚBLICO  

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 

PROCESSO Nº 202200059000148 

 

 

 

Período de Credenciamento 28 de março a 27 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto:  Chamamento Público para o credenciamento de empresas que tenham 

interesse em desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos 

financeiros, visando a participação na constituição de “FUNDO DE 

LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, por meio da celebração de 

Convênio Operacional, em favor dos lojistas que atuam no ambiente de 

negócios dos Shopping Centers ou Centros Comerciais instalados 

na região da 44, na cidade de Goiânia - GO, conforme condições 

contidas neste Edital. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº003/2022 

PROCESSO Nº 202200059000148 

OBJETO 

 

Chamamento Público para o credenciamento de empresas que 

tenham interesse em desenvolver ações conjuntas a fim de alocar 

recursos financeiros, visando a participação na constituição de 

“FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, por meio da 

celebração de Convênio Operacional, em favor dos lojistas que atuam 

no ambiente de negócios dos Shopping Centers ou Centros 

Comerciais instalados na região da 44, na cidade de Goiânia - 

GO, conforme condições contidas neste Edital. 

 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA” 

Período de Credenciamento 28/03/2022 a 27/04/2022 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Goiás nº 91, Mezanino, Setor Central, 

Goiânia–GO. 

CEP: 74.005-010. 

Telefone: (0xx62) 3216-4979 e Fax: (0xx62) 

3216-4910. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 

PROCESSO Nº202200059000148 

 

A AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A – GOIÁSFOMENTO, sediada na Avenida Goiás, 

nº 91, Setor Central, Goiânia-Go, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria nº 075/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que 

realizará o Chamamento público para o credenciamento de empresas que tenham interesse 

em desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos financeiros, visando a participação 

na constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, por meio da 

celebração de Convênio Operacional, em favor dos lojistas que atuam no ambiente de 

negócios dos pelos Shopping Centers ou Centros Comerciais instalados na região da 44 

na cidade de Goiânia - GO, conforme condições contidas neste Edital. A Comissão receberá 

os envelopes contendo os documentos para credenciamento no Período de 

Credenciamento 28/03/2022 a 27/04/2022, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 

14:00 às 18:00 horas. O local de entrega dos envelopes contendo documentação será no 

Protocolo Central da GoiásFomento, sito na Av. Goiás nº 91, térreo, Setor Central, Goiânia-

GO, CEP 74005-010, fone (0xx62) 3216-4900 e fax 3216-4970, nesta Capital. O presente 

credenciamento reger-se-á, no que couber, o Capítulo IV do Regulamento Interno das 

Licitações e Convênios, pela Lei Federal nº 13.303/16, e demais normas vigentes aplicáveis 

à matéria, bem como pelas condições definidas neste Edital e Anexos que o integram: 

 

ANEXO I  Termo de Referência; 

ANEXO II  Modelo de Requerimento de Participação do Edital de Credenciamento nº 

003/2022; 

ANEXO III  Modelo de Declaração de Pleno Atendimento do Edital; 

ANEXO IV      Modelo de Declaração - Política de Responsabilidade Socioambiental; 

ANEXO V  Termo de Confidencialidade; 

ANEXO VI      Declaração de Regularidade (AUSENCIA DE PARENTESCO); 

ANEXO VII  Minuta de Convênio Operacional; 

ANEXO VIII    Minuta de Contrato de Constituição. 

 

OBJETO: Chamamento público visando o credenciamento de empresas que tenham 

interesse em desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos financeiros, visando a 

participação na constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, por 

meio da celebração de Convênio Operacional, em favor dos lojistas que atuam no ambiente 
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de negócios dos pelos Shopping Centers ou Centros Comerciais instalados na região 

da 44 na cidade de Goiânia - GO, conforme condições contidas neste Edital. 

 

ENTREGA DO ENVELOPE HABILITAÇÃO: 

 

LOCAL: Protocolo da GoiásFomento – Av. Goiás nº 91, Térreo, Setor Central, Goiânia –GO, 

CEP 74005-010. 

Período 

DATA:  Período de Credenciamento 28/03/2022 a 27/04/2022 

HORÁRIO: das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no horário de Brasília. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES: www.fomento.com - ESCLARECIMENTOS: Agência de Fomento de 

Goiás S/A - GOIÁSFOMENTO - e-mail: johnilton.silva@goiasfomento.com, telefone: (062) 

3216-4900 e 3219.4979, nos dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 18:00h (dezoito 

horas). 

 

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1.1. Podem participar deste Credenciamento: 

 

1.1.1  Empresas interessadas em desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos 

financeiros, visando a participação na constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido 

pela GOIÁSFOMENTO, por meio da celebração de Convênio Operacional, em favor dos 

Shopping Centers e os Centros Comerciais na região da 44 na cidade de Goiânia 

– GO, desde que obedeçam às Políticas de Crédito da GOIÁSFOMENTO. 

 

  

1.1.2 Sem prejuízo do disposto neste Edital de Credenciamento, a qualquer tempo, os 

interessados poderão solicitar seu credenciamento, o qual se dará sem efeitos 

retroativos. 

 

1.2. Estão impedidas de participar as instituições que: 

 

1.2.1. Não atenderem a todas as exigências constantes deste Edital; 
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1.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas, suspensas ou impedidas de licitar ou contratar 

com a Administração Pública ou qualquer de seus entes descentralizados, enquanto 

perdurarem os motivos da punição; 

 

1.2.3. Tenham vínculo profissional com dirigentes da GoiásFomento; 

 

1.2.4. No seu quadro de dirigentes e empregados responsáveis pela prestação do serviço 

figurem cônjuges ou companheiros, ou parentes em até o terceiro grau em linha reta, e 

em linha colateral, de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da 

GoiásFomento e pessoa que também seja, Diretor Estatutário, Coordenador ou 

Assessor da GoiásFomento; 

 

1.2.5. Tenham como empregado ou membro da administração, da Diretoria, dos Conselhos 

de Administração e Fiscal, pessoa que também seja Diretor Estatutário, Gerente ou 

Assessor da GoiásFomento; 

 

1.2.6. Tenham, por si ou por qualquer dos seus dirigentes, litígio administrativo ou judicial 

contra a GoiásFomento; 

 

1.2.7. Tenham na sociedade, pessoas impedidas de operar com a GoiásFomento; 

 

1.2.8. Não estejam em funcionamento no momento da entrega do Requerimento de 

Credenciamento; 

 

1.2.9. Tenham qualquer tipo de restrição cadastral, em virtude de falta de pagamento de 

dívidas exigidas. 

 

2. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 

 

2.1.  Para efeito do presente credenciamento, serão consideradas aptas para prestação dos 

serviços as empresas que atenderem na totalidade as regras estabelecidas neste Edital 

que apresentarem os documentos abaixo discriminados: 

 

2.1.1. Requerimento de Participação do Chamamento Público -  Edital de Credenciamento 

nº 003/2022, conforme modelo constante no Anexo II; 
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2.1.2. Declaração conforme modelo constante do Anexo III; 

2.1.3. Termo de Confidencialidade conforme modelo constante do Anexo V; 

2.1.4.  Habilitação Jurídica; 

2.1.4.1 A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Convênio Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da 

ata de eleição de seus administradores.  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

2.1.5 Regularidade Fiscal 

2.1.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério 

da Fazenda; 

2.1.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

2.1.5.3 Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas:  

a) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

b) à Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União); 

c) à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede da licitante (Certidão de Débito em Dívida 

Ativa) e do Estado de Goiás quando o Licitante tiver sede em outro Estado da Federação;  

d) à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante (Tributos Mobiliários) 

c) Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a 

execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal, mediante 

apresentação do CRC, deverá ser de ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado 

através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).  

2.1.5.4. Regularidade Trabalhista   

a) Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, com a finalidade de 

aferir a adimplência ou inadimplência das empresas perante a Justiça do Trabalho, por força 

da Lei nº 12.440/11. 
 

2.1.6 Qualificação Econômico – Financeira. A qualificação econômico-financeira será 

comprovada mediante a apresentação de: 

a)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
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a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através 

de índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação 

da proposta. 

b)  Comprovação da boa situação financeira da empresa por intermédio de no mínimo um dos 

seguintes índices contábeis: 

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1 

ILC = (AC) / (PC) ≥ 1 

ISG = AT/(PC+ELP) ≥1 

Onde:  

ILG = índice de liquidez geral 

ILC = índice de liquidez corrente 

ISG = índice de solvência geral    

AT = ativo total 

AC = ativo circulante 

RLP = realizável a longo prazo 

PC = passivo circulante 

ELP = exigível a longo prazo 

PL = patrimônio líquido 

c)  Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo 

Cartório Distribuidor da sede da Licitante, com indicação do prazo de validade e não 

havendo somente será aceita com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data 

de apresentação da proposta. Se a Comarca possuir mais de um Cartório Distribuidor, 

deverá ser apresentada Certidão de todos os Cartórios Distribuidores existentes na 

Comarca. 

 

d) Declaração de Regularidade (AUSÊNCIA DE PARENTESCO) – Impedimentos na 

Contratação de Empresas de Propriedade de Parentes de Agentes Públicos pela 

Administração (conforme Anexo-VI). 

 

3. DA ENTREGA DO ENVELOPE CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO  

 

3.1. Os interessados em participar do presente credenciamento deverão encaminhar os 

documentos enumerados no item 2, em um único envelope opaco, fechado e rubricado 

no lacre, contendo no anverso os seguintes dizeres: 
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AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIÁSFOMENTO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022  

NOME DA 

LICITANTE:_________________________________________________________ 

REMETER À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

NÃO ABRIR 

 

3.2.  O envelope contendo a documentação deverá ser encaminhado à Comissão 

Permanente de Licitação da GoiásFomento, período de Credenciamento 28 de março 

a 27 de abril de 2022, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 

horas, no Protocolo da GoiásFomento, situado na Avenida Goiás nº 91, térreo, 

Centro, Goiânia-GO, CEP 74.005-010. 

 

3.3.  O não atendimento de quaisquer das exigências, a não apresentação ou apresentação 

de forma incorreta ou fraudulenta de quaisquer dos documentos exigidos neste Edital 

implicará a imediata desclassificação das Licitantes interessadas no credenciamento. 

 

3.4.  Cada documento apresentado deverá ser original ou cópia autenticada em cartório, 

podendo também, ser autenticada junto a Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 

3.4.1. O documento cuja validade, vigência e/ou autenticidade seja aferível pela internet será 

verificado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL da GoiásFomento no sítio 

eletrônico pertinente. 

 

3.5.  A GoiásFomento poderá, a seu exclusivo critério, realizar diligências, inclusive visita às 

instituições interessadas, a fim de confirmar os dados constantes do Requerimento de 

Credenciamento bem como dos documentos apresentados. 

 

3.6.  A GoiásFomento reserva a si o direito de efetuar pesquisa sobre os interessados junto 

aos órgãos cadastrais, tais como: SERASA, SPC, BACEN etc., podendo considerar 

restrições existentes como impeditivo para habilitação neste Credenciamento. 

 

3.7.  Os documentos apresentados deverão ser válidos e vigentes na data em que forem 

apresentados. Os documentos que perderem validade e/ou vigência no curso do 
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procedimento de credenciamento deverão ser reapresentados válidos e vigentes 

para assinatura do convênio. 

 

3.8.  Não estando previsto o prazo de validade na(s) certidão(ões) e declaração(ões) 

apresentada(s), considerar-se-á(ão) válida(s) por 60 (sessenta) dias contados de sua 

expedição. 

 

3.9.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

aos documentos requeridos neste Edital. 

 

3.10.  As instituições que estiverem desobrigadas de apresentar quaisquer documentos 

exigidos para o credenciamento deverão comprovar tal condição por meio de certificado 

expedido pelo órgão competente ou pela indicação da legislação aplicável em vigor 

enviada junto com os demais documentos. 

 

3.11. Para microempresa e empresa de pequeno porte, em cumprimento a Lei Complementar 

nº 123/2006, caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 

igual período. 

 

3.12. O tratamento favorecido previsto no item 3.11 somente será concedido se as 

microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a 

documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição. 

 

4. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO 

 

4.1. A análise da documentação apresentada será realizada pela Comissão Permanente de 

Licitação, na medida em forem sendo protocolada durante o período do credenciamento,  

devendo o respectivo resultado ser divulgado para conhecimento dos interessados em 

até 05 (cinco) dias após o recebimento da documentação no Diário Oficial do Estado de 

Goiás, momento em que será aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis conforme 

estabelecido item 5 deste Edital, e consequentemente, franqueada vistas dos autos do 

processo aos licitantes interessados. Não havendo interposição de recurso o processo 
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será encaminhado para GEJUD – Gerência Jurídica para manifestação quanto ao 

procedimento. 

 

4.1.1   Após manifestação da GEJUD-Gerência Jurídica, quanto a análise do procedimento 

deste credenciamento, será encaminhado para homologação e adjudicação pela 

autoridade competente, e será publicado no sítio eletrônico www.goiasfomento.com. 

 

4.2.  Serão credenciados todos os licitantes que satisfizerem as exigências contidas neste 

Edital. 

 

4.3.   Os licitantes credenciados serão convocados para assinatura do convênio operacional, 

nos termos do subitem 7.1. 

 

4.3.1. A convocação se dará por correspondência enviada via Correios ou endereço eletrônico 

(e-mail).  

 

4.3.2. Os convocados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do convênio, 

contados do recebimento da convocação. 

 

5.  DO RECURSO 

 

5.1.  Caberá recurso contra os atos decisórios havidos no processo de credenciamento no 

prazo de 3 (três) dias úteis, contados da intimação do ato. Ultrapassado tal prazo, o 

recurso não será conhecido pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, em 

conformidade com o que estabelece a Lei Federal nº 13.303/16; 

 

5.2. O recurso será dirigido à Presidência da GoiásFomento e deverá ser protocolado no 

Protocolo da GoiásFomento, situado na Av. Goiás nº 91, Térreo – Centro, Goiânia - GO, 

CEP 74.005-010 durante o período do Credenciamento. 

 

5.3.  A Comissão Permanente de Licitação – CPL terá o prazo de 03 (três) dias úteis para 

examinar o recurso, cabendo-lhe reconsiderar ou manter a sua decisão e, em quaisquer 

dos casos, encaminhá-lo, devidamente informados, à Presidência da GoiásFomento, 

que decidirá de forma definitiva. 
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5.4. O recurso deverá ser entregue ou enviado à GoiásFomento em envelope contendo no 

anverso os seguintes dizeres: 

 

 

AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A. – GOIÁSFOMENTO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 - (RECURSO)  

NOME DA LICITANTE: 

REMETER À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  

NÃO ABRIR 

 

6. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

6.1.  O presente credenciamento será homologado pelo Diretor-Presidente da 

GoiásFomento, que adjudicará seu objeto às empresas credenciadas. 

  

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONVÊNIO OPERACIONAL 

 

7.1.  Uma vez homologado o processo, a GoiásFomento, para formalização do Convênio 

Operacional (minuta constante do Anexo VII), convocará os licitantes, para apresentar 

em até 05 (cinco) dias úteis, as cópias autenticadas dos documentos constantes no item 

2 (dois), se os fornecidos para o credenciamento estiverem vencidos. 

 

7.1.1. Na hipótese de quaisquer dos convocados não apresentarem a documentação válida, 

em caso dos documentos para o credenciamento estarem vencidos, será 

automaticamente descredenciado. 

 

7.2.  Após a verificação da documentação, consoante dispostos acima, a GoiásFomento, 

convocará por mensagem eletrônica enviada ao endereço eletrônico constante no 

Requerimento de Credenciamento conforme modelo constante no Anexo II, ou via 

Correios, que estiverem com a documentação regular para, no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, comparecerem para assinar o Convênio Operacional no local indicado pela 

GoiásFomento, sob pena de decair do direito à contratação. 
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7.2.1. Quando da assinatura do Convênio Operacional, a empresa credenciada deverá 

indicar, por escrito, o nome do representante legal da instituição contratada que se 

responsabilizará pelos serviços, devendo esta pessoa ser a mesma indicada como 

representante no Requerimento de Credenciamento (Anexo II). 

 

7.2.2. É obrigação da empresa credenciada manter este preposto durante toda a execução 

do Convênio Operacional, devendo sua substituição ser comunicada imediatamente à 

GoiásFomento. 

 

7.3.  Os prazos previstos para a apresentação dos documentos vencidos e para a assinatura 

do Convênio Operacional poderão ser prorrogados a critério da GoiásFomento, 

mediante devida justificativa. 

 

7.4. Somente serão contratados os interessados que estiverem regularmente credenciados 

na forma deste Edital. 

 

7.5. Para manutenção e prorrogação do Convênio Operacional, a empresa contratada deverá 

atender integralmente a todos os requisitos exigidos para o credenciamento. 

 

8. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

8.1. As informações e esclarecimentos relativos a este Edital poderão ser obtidos junto à 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, pelos telefones (62) 3216-4900, (62) 3216-

4979, nos dias úteis, no horário de 08h (oito horas) às 18h (dezoito horas), ou, ainda, 

através do e-mail johnilton.silva@goiasfomento.com.  

 

8.2  Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, referentes às falhas ou 

irregularidades, perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder à data limite para o encerramento do período de Credenciamento. 

 

8.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório, até que seja proferida decisão final na via administrativa. 

 

8.3.1.Na impugnação é obrigatória a identificação do impugnante com indicação do seu CNPJ. 
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8.4  Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

o ato convocatório em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o encerramento 

do período de Credenciamento. 

 

9. DA REVOGAÇÃO DO PRESENTE PROCEDIMENTO 

 

9.1  A GoiásFomento poderá revogar do presente Edital de Credenciamento por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, sem que caiba aos interessados, quaisquer reclamações ou direitos a 

indenização ou reembolso.  

 

9.2  A revogação do procedimento licitatório induz à do Convênio Operacional, e em 

decorrência desse encerramento os licitantes não terão direito à indenização, ressalvado 

o direito do contratado de boa-fé, de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado 

no cumprimento do Convênio Operacional.  

 

10. DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO OPERACIONAL 

 

O prazo de vigência do Convênio Operacional e do Contrato de Constituição será de 30 (trinta) 

meses, contados da data de sua assinatura e eficácia a partir da publicação de extrato no Diário 

oficial do Estado, podendo o seu prazo de duração ser prorrogado ou estendido por igual 

período, a critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme faculta o 

art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016, através de termos Aditivos. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DO CONVÊNIO OPERACIONAL 

 

O Contrato de Constituição a ser firmado, cuja minuta (Anexo VIII) integra o presente Edital 

para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem 

como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os 

termos deste processo de credenciamento, sujeitando-se aos preceitos de direito público e 

aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos convênios e as disposições de 

direito privado. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO 
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O Contrato de Operacional a ser firmado, cuja minuta (Anexo VII) integra o presente Edital 

para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem 

como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os 

termos deste processo de credenciamento, sujeitando-se aos preceitos de direito público e 

aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos convênios e as disposições de 

direito privado. 

 

13. DA RESCISÃO 

 

13.1 O Convênio Operacional poderá ser rescindido: 

 

13.1.1 de comum acordo entre as partes; 

 

13.1.2 em caso de descumprimento das obrigações assumidas por qualquer uma das partes, 

não sanadas em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento de notificação por escrito 

sobre tal violação; e 

 

13.1.3 por ato unilateral, mediante aviso prévio, com antecedência de 30 (trinta) dias úteis. 

 

13.2. Em qualquer das hipóteses acima, as Cláusulas, garantias e responsabilidades 

assumidas antes da rescisão permanecerão vigentes até o respectivo prazo final de 

vigência e até a quitação total das parcelas dos financiamentos concedidos, nos termos 

do Convênio Operacional e do Contrato de Financiamento. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO OPERACIONAL 

 

14.1.  O titular da Gerência de Gerência de Parcerias e Operações Estruturadas - GEROP, 

será o gestor e fiscal do Convênio e do Contrato de Constituição, responsável pelo 

acompanhamento/supervisão do fiel cumprimento do objeto deste Edital, e adotará 

todas as providências cabíveis e necessárias para a manutenção da regularidade na 

prestação dos serviços. 

 

14.2. A Gerência deverá manter registros de todas as ocorrências, e determinar o que for 

necessário à regularização das falhas ou problemas observados. 



 

 

Página 15 de 59 

 

 

15.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

15.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a demora na 

execução ou qualquer inadimplemento ou infração consignada no Convênio 

Operacional, sujeitará a Convenente, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 

que couber, às seguintes penalidades, aplicadas pela autoridade competente, que 

deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  

 

a) advertência; 

b) multa compensatória e/ou moratória;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a 

GOIÁSFOMENTO, por prazo não superior a 02 (dois) anos, com comunicação ao 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE para anotação e 

providências cabíveis. 

 

15.2 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade 

da falta cometida.  

 

15.2.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 

cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.  

 

15.2.1.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 

preferencialmente dos pagamentos eventualmente devidos pela GOIÁSFOMENTO, 

e, somente posteriormente, da garantia do respectivo contratado, se houver. 

 

15.2.1.3 Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos 

pela GOIÁSFOMENTO e ao valor da garantia contratual, se houver, além da perda 

destes, responderá o contratado pela sua diferença, que será cobrada 

administrativamente ou judicialmente. 

 

15.3 Caberá apresentação de defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

aplicação de qualquer sanção. 

 

15.4 A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a 

GOIÁSFOMENTO poderá também ser aplicada à empresa. 
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15.5    A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 

Convênio Operacional, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

15.6   A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 

indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 

aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

15.7 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

15.8 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da 

defesa.  

 

15.9 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

15.10 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 

competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos 

fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

 

15.11  A recusa injustificada do convocado em assinar o Convênio Operacional dentro do 

prazo estipulado pela GOIÁSFOMENTO, sem que haja justo motivo para tal, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará o 

descredenciamento, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções. 

 

15.12   Os participantes, os habilitados e os contratados que forem penalizados com as 

sanções de suspensão temporária da participação em licitação ou de declaração de 

inidoneidade ficarão impedidos de contratar com a GOIÁSFOMENTO enquanto 

perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 

 

15.13 As penalidades impostas aos participantes serão registradas pela GOIÁSFOMENTO. 

 

16. DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO 
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As empresas participantes deste Credenciamento devem conhecer as normas de prevenção 

à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa 

(Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos e se comprometem a cumpri-

las fielmente, por si e por seus sócios, administradores, empregados, prepostos e 

colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. 

  

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. A participação neste Credenciamento implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas no seu instrumento convocatório. 

 

17.2.  O interessado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer etapa do Credenciamento. 

 

17.3.  A falsidade de qualquer documento apresentado ou das informações nele contidas, bem 

como a apresentação de forma fraudulenta de quaisquer dos documentos exigidos, 

implicará a imediata inabilitação da empresa que o tiver apresentado, ou, caso já tenha 

sido contratado, a rescisão do Convênio Operacional, sem prejuízo das demais sanções 

legais cabíveis.  

 

17.4.  Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas, que, a critério da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL da GoiásFomento comprometam a sua autenticidade. 

 

17.5.  A Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura do procedimento. 

 

17.6.  A Comissão Permanente de Licitação - CPL reserva-se o direito de solicitar o original 

de qualquer documento, sempre que houver dúvida e julgar necessário. 

 

17.7.  Até a assinatura do Convênio Operacional e do Contrato de Constituição, mediante ato 

de autoridade competente, é facultado à GoiásFomento revogar, por razões de interesse 

público, ou anular o Chamamento Público -  Edital de Credenciamento nº 003/2022, por 

inobservância dos preceitos legais, sem que, por isso, caiba aos credenciados. 

 



 

 

Página 18 de 59 

 

17.8.  Em qualquer etapa dos trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá 

se valer de pareceres profissionais, técnicos ou jurídicos, para subsidiar o 

desenvolvimento do Chamamento Público - Edital de Credenciamento nº 003/2022, 

inclusive o seu julgamento. 

 

17.9.  É facultado à Comissão Permanente de Licitação - CPL ou à Autoridade superior, em 

qualquer etapa deste credenciamento, promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das 

declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste 

Edital. 

 

17.10.  A simples divulgação deste Credenciamento por parte da GoiásFomento, não 

caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte dos participantes, não 

cabendo à GoiásFomento o ressarcimento de eventuais prejuízos alegados, pela não 

habilitação neste Credenciamento. 

 

17.11. A divulgação deste Credenciamento não cria quaisquer obrigações perante terceiros 

que não aqueles alcançados por este Edital. 

 

17.12. Os interessados serão reavaliados quanto aos requisitos exigidos para o 

Credenciamento quando houver qualquer alteração na sua composição societária, 

representantes legais ou outro motivo que o justifique. 

 

17.13. A GoiásFomento, de acordo com as suas necessidades e conveniência e a seu 

exclusivo critério, poderá alterar, no todo ou em parte, as instruções constantes neste 

Edital, oportunidade em que às novas regras será dada a mesma publicidade do 

Credenciamento realizado. 

 

17.14.  Os casos omissos serão resolvidos pela CPL-Comissão Permanente de Licitação da 

GoiásFomento, tendo em vista o seu interesse, observados os aspectos legais. 

 

17.15.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o dia final, só vencendo o prazo em dia de expediente da GoiásFomento. 

 

17.16.  Para dirimir as questões oriundas deste Edital, não resolvidas na esfera administrativa, 

é competente o Foro da Comarca de Goiânia-GO, por mais privilegiado que outro seja. 
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Goiânia (GO), 24 de março de 2022. 

 

JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA 

Presidente da CPL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

  

Chamamento público para o credenciamento de empresas que tenham interesse em 
desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos financeiros, visando a participação na 
constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, por meio da 
celebração de Convênio Operacional, em favor dos lojistas que atuam no ambiente de 
negócios dos Shopping Centers ou Centros Comerciais instalados na região da 44 na 
cidade de Goiânia - GO, conforme condições contidas neste Edital, conforme detalhado 
abaixo. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

  

2.1. As dificuldades enfrentadas pelo setor econômico produtivo em face das restrições 
impostas, em decorrência da pandemia, causada pelo COVID-19, exigem ações 
governamentais e do setor privado na busca de soluções que facilitem o acesso a 
financiamentos pelos micros e pequenos empreendimentos goianos. O Governo Estadual 
tem criado mecanismos legais e financeiros, como a Criação da Lei Complementar nº 
160/2020, que instituiu o Fundo de Equalização do Empreendedor – FUNDEQ, que 
oferece recursos financeiros para subsidiar juros sob a forma de equalização, nas 
operações de crédito realizadas pela GoiásFomento. Outra forma de apoio oferecido pelo 
FUNDEQ, é o acesso às garantias, que complementam as oferecidas pelos mutuários, 
mitigando os riscos do agente financeiro, ampliando a realização das operações de 
crédito. Além dos mecanismos disponibilizados pelo Governo de Goiás, poderão utilizar 
outros fundos garantidores como FGI/BNDES, FAMPE/SEBRAE, GARANTIGOIÁS/AGC. 
Destaca-se que os fundos de liquidez são instrumentos que proporcionam o pagamento 
das parcelas inadimplidas e, nesse caso específico, de 10% (dez por cento) do saldo das 
operações realizadas. Por outro lado, os fundos garantidores são mecanismos 
mitigadores de riscos que funcionam como avalistas, servindo de garantia integral ou 
complementar nas operações de crédito. Portanto, trata-se de dois instrumentos distintos, 
porém complementares, que facilitam o acesso ao crédito, especialmente por mutuários 
que não possuem garantias suficientes. 

  

2.2. A Parceria consiste em: 

2.2.1. Atender com financiamentos para investimentos fixos e capital de giro puro ou 
associado, aos lojistas que atuam no ambiente de negócios geridos como os 
Shopping Centers e Centros Comerciais instalados na região da 44 na cidade de 
Goiânia - GO; 

2.2.2. Fortalecer as atividades produtivas ligadas à cadeia produtiva do vestuário; 
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2.2.3. Promover a geração de emprego e renda por meio do incremento da taxa de 
investimento na economia; 

2.2.4. Melhorando o fluxo de caixa das empresas do setor do vestuário e reduzindo do custo 
financeiro do financiamento bancário; 

2.2.5. Reaquecer o mercado, em especial as empresas do vestuário instaladas nos 
Shopping Centers ou Centros Comerciais da região da 44 na cidade de Goiânia 
- GO, no período pós pandemia; 

2.3. Fundamento Legal: Regulamento Interno das Licitações e Contratos da 
GOIÁSFOMENTO. 

2.4. A atuação dos agentes econômicos, incluindo o poder público, em medidas que 
proporcionem a injeção de capital na economia através das microempresas e empresas 
de pequeno porte, contribuirá para a formação de capital, o aumento do fluxo de caixa 
nas empresas, a manutenção ou geração de mão-de-obra e emprego de outros fatores 
produtivos, gerando uma onda positiva no mercado aumentando as perspectivas para 
a rápida recuperação e crescimento econômico da economia regional. 

2.5. O papel da GOIÁSFOMENTO como instrumento de intervenção econômica, se soma às 
políticas públicas estaduais, traduzindo-se num conjunto de benefícios e oportunidades 
para o setor empresarial, especialmente na oferta de linhas de crédito com juros 
subsidiados e prazos compatíveis, que será potencializada pela adesão das empresas 
integradoras e fornecedoras de bens e serviços, acelerando a recuperação econômica. 

2.6. Trata-se de procedimento administrativo para a formalização do Convênio Operacional 
destinado a oferecer apoio financeiro às microempresas, empresas de pequeno porte e 
empreendedores individuais que atuem no Estado de Goiás. 

  

3. DO ENQUADRAMENTO 

  

3.1 Terão acesso, nas condições deste Termo Referência, as empresas que tenham interesse 
em desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos financeiros, visando a 
participação na constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, 
por meio da celebração de Convênio Operacional, em favor dos lojistas que atuam no 
ambiente de negócios dos pelos Shopping Centers ou Centros Comerciais instalados 
na região da 44 na cidade de Goiânia - GO, conforme condições contidas no 
Edital, desde que obedeçam às Políticas de Crédito da GOIÁSFOMENTO. 

  

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 

  

4.1 Entre as atividades a serem desenvolvidas em vistas à realização dos fins colimados neste 
Termo de Referência, cumpre especificamente: 

4.1.1. A GOIÁSFOMENTO 

4.1.1.1. Divulgar a disponibilidade de recursos e condições de obtenção de financiamentos no 
âmbito dos programas abrangidos pelo Convênio Operacional; 

4.1.1.2. Fornecer à(s) empresa(s) habilitada(s), manuais com as orientações, regulamentos, 
normas e procedimentos a serem atendidos para a realização das operações, 
inclusive formulários de coleta de informações cadastrais e modelos dos documentos 
básicos, necessários à realização das operações; 
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4.1.1.3. Fornecer à(s) empresa(s) habilitada(s), mediante autorização formal do proponente, 
os dados constantes na Central de Risco do Banco Central do Brasil e acesso ao 
respectivo histórico comportamental de pagamentos além de outros dados cadastrais 
caso o mesmo tenha sido cliente da GOIÁSFOMENTO; 

4.1.1.4. Proporcionar às pessoas indicadas pelas empresa(s) habilitada(s), treinamento 
sobre os programas de financiamento abrangidos no Convênio Operacional e sobre 
encaminhamento das operações de crédito propostas a GOIÁSFOMENTO; 

4.1.1.5. Manter equipe específica para atendimento das necessidades deste 
Termo de Referência e relacionamento com a(s) empresa(s) habilitada(s) no Edital 
de Credenciamento; 

4.1.1.6. Examinar os documentos e dados apresentados relativos às solicitações de 
financiamento encaminhadas pelas à(s) empresa(s) habilitada(s) no Edital de 
Credenciamento, pronunciando-se de forma escrita sobre a viabilidade do seu 
acolhimento; 

4.1.1.7. Analisar, deliberar sobre a aprovação e formalizar as operações de crédito no âmbito 
e na forma prescrita por este Termo de Referência, devendo cientificar a(s) 
empresa(s) habilitada(s) no Edital de Credenciamento acerca de cada 
aprovação/indeferimento; 

4.1.1.8. Realizar a avaliação da garantia com base nas informações prestadas pela(s) 
empresa(s) habilitada(s) no Edital de Credenciamento, conforme item 4.1.2.3, “a” das 
atribuições da(s) empresa(s) habilitada(s) no Edital de Credenciamento; 

4.1.1.9. Incluir, sempre que der publicidade às linhas de apoio às atividades enquadradas 
neste Termo de Referência, menção obre a existência do mesmo, com citação 
explícita da relação mantida entre a GOIÁSFOMENTO e à(s) empresa(s) habilitada(s) 
no Edital de Credenciamento; 

4.1.1.10. As demais atribuições específicas previstas neste instrumento e outras que se 
mostrem necessárias para sua plena eficácia. 

4.1.2. A(S) EMPRESA(S) HABILITADA(S) NO CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2022; 

4.1.2.1. Esclarecer a seu corpo funcional, mediante recursos de divulgação e informação, toda 
a sistemática operacional do crédito, e que a concessão do mesmo depende do 
atendimento das normas, regulamentos e legislação vigentes, além da aprovação pela 
GOIÁSFOMENTO; 

4.1.2.1. Realizar a seleção dos empreendimentos localizados nas regiões previstas nesse 
Termo de Referência, que contarão com os benefícios deste instrumento, 
considerando a necessidade de que eles atendam, entre outros, aos seguintes 
requisitos, exigidos pelas normas aplicáveis às operações das Instituições Financeiras 
em geral: 

4.1.2.1.1. apresentar situação cadastral satisfatória; 

4.1.2.1.2. dispor de profissionais formados, podendo terceirizá-los  para elaboração da 
solicitação de financiamento, levantamento de informações para análise do projeto 
e seus aspectos técnicos; 

4.1.2.1.3. ter realizado treinamento prévio junto a GOIÁSFOMENTO sobre o funcionamento 
das linhas de créditos e respectivas formas de operacionalização; 

4.1.2.2. Manter equipe específica e treinada para atendimento às necessidades deste Termo 
de Referência e de relacionamento com a GOIÁSFOMENTO; 
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4.1.2.3. Na hipótese da(s) empresa(s) habilitada(s) preencher a documentação necessária 
para o encaminhamento das solicitações de financiamento a GOIÁSFOMENTO, 
preferencialmente através de plataforma eletrônica, ela Poderá: 

1. Colher as assinaturas nos contratos das operações de crédito e providenciar o registro dos 
mesmos no âmbito deste Termo de Referência, enviando-os a GOIÁSFOMENTO, 
preferencialmente através de plataforma eletrônica; 

2. Responsabilizar-se pelo envio, regularidade, integridade e autenticidade da documentação 
e dos dados eletrônicos apresentados a GOIÁSFOMENTO; 

4.1.2.4. Informar imediatamente à GOIÁSFOMENTO qualquer irregularidade de 
procedimento do cliente financiado, que implique risco para a operação; 

4.1.2.5. Incluir, sempre que der publicidade das linhas de apoio às atividades enquadradas 
neste Termo de Referência, menção sobre a existência do mesmo, com citação 
explícita da relação mantida com a GOIÁSFOMENTO; 

4.1.2.5.1.Manter sigilo bancário relativamente aos financiamentos concedidos 
pela GOIÁSFOMENTO; 

4.1.2.5.2. Prover e manter fundo de liquidez em valor equivalente a no mínimo 10% (dez por 
cento) dos saldos devedores das operações realizadas no âmbito do Convênio 
Operacional; 

4.1.2.5.3. As demais atribuições específicas previstas neste instrumento e outras que se 
mostrem necessárias para sua plena eficácia. 

  

5. DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

  

5.1. Os recursos destinados à execução desse instrumento são provenientes da AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE GOIÁS S.A., por meio de fontes próprias ou de terceiros, Fundos 
Garantidores, das empresas participantes do Convênio Operacional e de outros 
recursos captados pela GoiásFomento. 

5.2. A concessão de crédito, objeto deste instrumento ficará, limitada a capacidade financeira 
e operacional da AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A. e do aporte de recursos no 
fundo de liquidez pela(s) empresa(s) habilitada(s), de acordo com os riscos de crédito 
que serão utilizados para cálculo dos limites individuais de financiamento e encargos 
financeiros da operação com o BENEFICIÁRIO FINAL. 

  

6. DA CONCESSÃO DO CRÉDITO PELA GOIÁSFOMENTO AOS BENEFICIÁRIOS FINAIS 

  

6.1. Fica a exclusivo critério da GOIÁSFOMENTO a concessão de financiamentos 
aos BENEFICIÁRIOS FINAIS, verificada a documentação apresentada, a viabilidade do 
empreendimento, a situação cadastral do beneficiário e a suficiência de garantias, além 
da disponibilidade de recursos específicos para o repasse. 

6.2. Após verificada a documentação apresentada e, quando for o caso, os dados enviados 
por meio eletrônico, bem como o atendimento das normas vigentes, as propostas de 
crédito para os BENEFICIÁRIOS FINAIS serão submetidas à apreciação das alçadas 
internas da GOIÁSFOMENTO. 

6.3. Quando não for aprovada a solicitação, a GOIÁSFOMENTO informará sobre os 
impedimentos encontrados para a realização da respectiva operação, no prazo de até 
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15 (quinze) dias úteis após o recebimento de toda a documentação necessária para a 
análise de financiamento. 

6.4. A concessão de financiamento deverá ser informada pela GOIÁSFOMENTO 
às empresa(s) habilitada(s) no Edital de Chamada Pública, por meio de arquivo 
eletrônico, contendo no mínimo as seguintes informações sobre o instrumento de crédito 
formalizado entre a GOIÁSFOMENTO e o BENEFICIÁRIO FINAL: nome da empresa, 
CNPJ, valor financiado, valor garantido, nome do responsável, telefone de contato, e-
mail, data de liberação, data de vencimento da operação, número de parcelas. 

  

7. DOS PRAZOS DE FINANCIAMENTO 

  

7.1 Serão adotados os prazos de financiamento e encargos financeiros estabelecidos na 
política de crédito da GoiásFomento, de acordo com as normas dos programas vigentes 
no momento das contratações das operações. 

  

8. DAS GARANTIAS 

  

8.1. As operações de financiamento deverão estar lastreadas em garantias que atendam às 
normas do BACEN, da GOIÁSFOMENTO, de acordo com os parâmetros a seguir 
indicados, prioritariamente por: 

8.1.1. Garantia de Fiança Bancária oferecida pela empresa detentora da luva; 

8.1.2 Constituição de Fundo de Liquidez de 10% (dez por cento) do saldo devedor das 
operações; 

8.1.3. As Garantias fidejussórias constituídas por aval ou fiança das pessoas naturais 
detentoras do controle do capital do BENEFICIÁRIO FINAL. 

  

9. DO FUNDO DE LIQUIDEZ 

  

9.1. A (s) empresa(s) habilitada(s) no procedimento licitatório depositará (ão):10% (dez por 
cento) do crédito, previamente à liberação de recursos, das operações de crédito 
firmadas no âmbito do Convênio Operacional, em conta a ser aberta pelas empresa(s) 
habilitada(s), especificamente para formação de conta reserva de meio de pagamento 
das parcelas inadimplidas dos créditos liberados através do Convênio, sob pena de 
rescisão deste, podendo haver retiradas desta conta desde que obedecidos o disposto 
no parágrafo segundo, subitem 9.6. 

9.2. O valor, equivalente a no mínimo 10% (dez por cento) do saldo devedor das operações 
contratadas conforme o Convênio Operacional, deverá permanecer na conta do Fundo 
de Liquidez até o final da liquidação de todos os instrumentos de crédito relativos 
ao Convênio Operacional. 

9.3. Decorrido o prazo de no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias do inadimplemento, será 
realizado débito na conta do Fundo de Liquidez em favor do credor fiduciário; 

9.4. Execução da garantia (Fiança Bancária) com até 120 (cento e vinte) dias do 
inadimplemento; 
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9.5. Deverá ser mantido no Fundo de Liquidez o equivalente a no mínimo 10% (dez por cento) 
do saldo da carteira, até o final dos contratos; 

9.6. A conta corrente acima especificada, somente poderá ser movimentada para pagamento 
de parcela (s) inadimplida (s) pelo beneficiário (s) final (is) e para verificação do saldo 
existente, da seguinte forma: 

9.6.1. Pela GOIÁSFOMENTO, quando do inadimplemento de qualquer parcela, através de 
procuração, por instrumento público, com cláusula expressa de irrevogabilidade até final 
liquidação de todos os instrumentos de crédito oriundos do Convênio Operacional; 

9.6.2. Pela(s) empresa(s) habilitada(s), somente e tão somente após o saldo depositado na 
conta corrente indicada no caput deste subitem, for superior ao montante equivalente 
a 10% (dez por cento) do saldo devedor das operações contratadas e, após o 
pagamento da(s) parcela(s) inadimplida(s) decorrentes dos instrumentos de crédito 
do Convênio Operacional, permanecendo a obrigação da(s) as empresa(s) 
habilitada(s) de manter o valor mínimo estabelecido no subitem 9.5. 

  

10. DA COBRANÇA 

  

10.1. A GOIÁSFOMENTO disponibilizará através de seu sistema, todos os documentos de 
cobrança relativos a cada operação contratada diretamente à(s) empresa(s) 
habilitada(s), que poderá promover as cobranças concomitantemente com 
a GOIÁSFOMENTO até a honra do valor inadimplido pelo fundo de liquidez, sendo 
que após a honra, a cobrança deverá ficar, exclusivamente, por conta da 
concedente. 

10.2. Na hipótese de o BENEFICIÁRIO FINAL não liquidar a parcela na data do vencimento, 
ou liquidá-la apenas parcialmente, a GOIÁSFOMENTO encarregar-se-á do processo de 
cobrança administrativa do valor devido, acrescido de todos os encargos de 
inadimplência, até o prazo limite de 45 (quarenta e cinco) dias contados do 
vencimento. Considera-se prorrogado este prazo até o primeiro dia útil seguinte, se cair 
em feriado ou em dia em que não haja expediente bancário. 

10.3. No prazo 46 (quarenta e seis) a 60 (sessenta) dias contados da data do vencimento de 
quaisquer parcelas do financiamento concedido, a GOIÁSFOMENTO acessará os 
recursos do fundo de liquidez para regularizar as parcelas em atraso, sendo que a(s) 
as empresa(s) habilitada(s) ficará(ão) responsável em recompor recursos no fundo de 
liquidez para que o mesmo não fique inferior a no mínimo 10% (dez por cento) do saldo 
das operações realizadas no âmbito do Convênio Operacional, excluindo-se deste 
cálculo o saldo inadimplido das operações em que a GOIÁSFOMENTO acessou a conta 
corrente do Fundo de Liquidez para regularizar o saldo devedor de responsabilidade 
das as empresa(s) habilitada(s). 

10.4. A GOIÁSFOMENTO enviará mensalmente a informação à(s) empresa(s) 
habilitada(s) contendo os dados necessários para os devidos controles e atualizações. 

10.5. Estender-se-ão à empresa(s) habilitada(s) as eventuais prorrogações de qualquer 
natureza que vierem a ser aplicadas aos vencimentos estipulados nos instrumentos de 
crédito, cabendo à GOIÁSFOMENTO a deliberação e formalização do procedimento. 

10.6.  Os recursos do Fundo de Liquidez também poderão ser utilizados para liquidar 
antecipadamente o financiamento concedido, acrescido dos encargos contratuais, se 
for declarado vencido pela GOIÁSFOMENTO ou pelo órgão repassador em 
decorrência de quaisquer inadimplência técnica constatadas na operação, em 3 (três) 
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dias contados da comunicação de que a GOIÁSFOMENTO efetuou o recolhimento ao 
órgão repassador, sempre respeitando o percentual de 100% (cem por cento) 
sobre o saldo devedor de responsabilidade da(s) empresa(s) habilitada(s). 

                   

11. DAS MODALIDADES DE GARANTIAS 

  

11.1 A garantia que deverá ser prestada, conforme detalhado no subitem 08 deste Termo de 
Referência, será individualmente considerada em relação a cada operação de crédito. 

  

12. DO LIMITE MÁXIMO DE INADIMPLÊNCIA 

  

12.1. A ocorrência de índice de inadimplência superior a 5% (cinco por cento) nas operações 
encaminhadas no âmbito deste Termo de Referência, após a execução da fiança 
bancária e a utilização dos recursos da conta do Fundo de Liquidez, resultará na 
imediata suspensão do encaminhamento de novas operações, até que haja reposição 
do saldo na conta, de pelo menos 10% (dez por cento) do saldo devedor das operações. 

12.2. O índice de inadimplência será calculado dividindo-se o saldo devedor total das 
operações inadimplentes há mais de 120 (cento e vinte) dias no âmbito deste Termo de 
Referência, pelo saldo devedor total das operações no âmbito do Convênio 
Operacional a ser celebrado. 

12.3. Com a regularização da inadimplência, será automaticamente restabelecido o limite de 
crédito. 

  

13. DAS TARIFAS DE SERVIÇO 

  

13.1. Nas operações realizadas ao abrigo deste Termo de Referência serão cobradas 50% 
(cinquenta por cento) da tarifa de cadastro, da GOIÁSFOMENTO. 

13.2. Demais tarifas tais como: alterações de garantias bem como liquidação antecipada do 
débito, solicitação de documentos, poderão gerar cobranças de tarifas de acordo com 
as tabelas publicadas no site da GOIÁSFOMENTO, www.goiasfomento.com. 

13.3. A(s) empresa(s) habilitada(s) poderá(ão) cobrar da empresa indicada, o valor de até 
50% (cinquenta por cento) da TAC – Taxa de Abertura de Cadastro cobrada pela 
GoiásFomento, publicada no site. 

  

14. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

  

14.1. A liberação de cada parcela dos recursos contratados será condicionada à 
apresentação, pelo BENEFICIÁRIO FINAL, da documentação exigida em cada 
Instrumento de Crédito. 

14.1.1. Os recursos serão entregues diretamente titular do intangível no caso do investimento 
fixo (luva) e para capital de giro, diretamente ao fornecedor de bens e serviços. 

14.1.2. Os desembolsos observarão o previsto em cada instrumento contratual, assim como 
respeitarão as disponibilidades de recursos e os regulamentos da GOIÁSFOMENTO. 
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15. DA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

  

15.1 A GOIÁSFOMENTO acompanhará a correta aplicação dos recursos liberados, de acordo 
com as normas desta Agência. 

  

16. DAS RESPONSABILIDADES 

  

16.1. O Termo de Convênio Operacional não cria qualquer vínculo trabalhista entre 
a(s) empresa(s) habilitada(s) e seus respectivos profissionais e/ou prestadores de 
serviços. Cada Parte, para todos os fins legais e de direito, é, será e permanecerá o 
único empregador e/ou responsável por seus profissionais e, nessa qualidade, assume 
a responsabilidade pelo: 

16.1.1.  Cumprimento de toda legislação trabalhista, previdenciária, tributária, civil e de 
qualquer outra natureza, inclusive das normas coletivas de trabalho referentes a seus 
funcionários e empregados e; 

16.1.2. Cumprimento e/ou pagamento de todas as obrigações, despesas, impostos, 
contribuições, bônus, indenizações, compromissos e/ou obrigações similares, 
vencidos ou vincendos, relacionados a seus funcionários e empregados ou 
resultantes de acidentes de trabalho e/ou reclamações trabalhistas, exonerando a 
outra Parte de quaisquer de tais responsabilidades, ainda que de forma subsidiária. 

16.2. Não obstante o disposto no caput, cada Parte será a única responsável por todo e 
qualquer ato e/ou omissão que gere ou possa gerar qualquer responsabilidade cível, 
criminal, ambiental, securitária e/ou de qualquer outra natureza, em decorrência de suas 
respectivas atribuições, obrigações e atividades relacionadas à execução de suas 
obrigações sob o Convênio Operacional, devendo reparar todos e quaisquer prejuízos 
e/ou danos causados à outra Parte e/ou a qualquer terceiro, causados pelo 
inadimplemento de qualquer obrigação imposta a ela nos termos deste Termo de 
Referência. 

  

17. DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

  

17.1 O fluxo de recursos poderá ser suspenso, a qualquer momento, caso ocorra alteração 
das normas do BACEN, da GOIÁSFOMENTO, todavia a GOIÁSFOMENTO deverá 
notificar a(s) empresa(s) habilitada(s) de tal ocorrência em 01 (um) dia útil, após a 
referida suspensão. A suspensão de que trata o presente subitem, correspondem 
apenas às novas operações, sendo que as operações já contratadas terão seus 
recursos garantidos. 

  

18. DAS DESPESAS 

  

18.1 As despesas incorridas pelos conveniados na execução do Convênio 
Operacional serão de responsabilidade do executante da atividade que a ocasionou 
sendo que, em hipótese alguma, as mesmas poderão ser atribuídas à outra parte. 
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19. DA REMUNERAÇÃO 

  

19.1 A GOIÁSFOMENTO não partilhará a remuneração obtida com as operações realizadas, 
contratadas e liberadas. 

  

20. DO PRAZO 

  

20.1. A vigência do Convênio Operacional a ser celebrado terá a vigência de 30 (trinta) 
meses, contados da assinatura, prorrogando-se automaticamente, por igual(is) 
período(s), se não houver manifestação contrária das partes até 15 (quinze) dias antes 
do final de cada período. 

20.2. Em caso de fluência do prazo de vigência, sem prorrogação, permanecerão em vigor as 
obrigações subsidiárias assumidas pelas partes. 

  

21. DA RESCISÃO 

  

21.1. O Convênio Operacional poderá ser rescindido: 

21.1.1. de comum acordo entre as partes; 

21.1.2. em caso de descumprimento das obrigações assumidas por qualquer uma das partes, 
não sanadas em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento de notificação por escrito 
sobre tal violação; e 

21.1.3. por ato unilateral, mediante aviso prévio, com antecedência de 30 (trinta) dias úteis. 

21.2. Em qualquer das hipóteses acima, as Cláusulas, garantias e responsabilidades 
assumidas antes da rescisão permanecerão vigentes até o respectivo prazo final de 
vigência e até a quitação total das parcelas dos financiamentos concedidos, nos termos 
do Convênio Operacional e do Contrato de Financiamento. 

  

22. DA PREVENÇÃO AOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

  

22.1. Todas as partes as (empresa(s) habilitada(s) e GOIÁSFOMENTO) declaram-se 
cientes de suas obrigações e responsabilidades quanto ao cumprimento, nas operações 
ao abrigo do Convênio Operacional, das disposições da legislação vigente relativa à 
prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro, em especial ao estabelecido na Lei 
9.613, de 03/03/98, e nos normativos do BACEN e do COAF a respeito da matéria. 
Deve(m) a(s) empresa(s) habilitada(s): 

22.1.1. Notificar a GOIÁSFOMENTO, em até 30 (trinta) dias corridos da data em que tomar 
ciência, de que ela ou qualquer de suas controladas, ou ainda, qualquer dos 
respectivos administradores, e empregados, mandatários, representantes, 
fornecedores, contratados ou subcontratados relacionados ao Convênio 
Operacional, encontram-se envolvidos em investigação, inquérito, ação, 
procedimento e/ou processo, judicial ou administrativo relativos à prática de atos 
lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema 
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financeiro , o mercado de capitais ou a Administração Pública, nacional ou 
estrangeira,  de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou 
financiamento a terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável, 
desde que não estejam sob sigilo ou segredo de justiça, devendo, quando solicitado, 
pela GOIÁSFOMENTO e sempre que disponível, fornecer cópias de eventuais 
decisões proferidas e de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais firmados no 
âmbito dos citados procedimentos, bem como informações detalhadas sobre as 
medidas adotadas em resposta a tais procedimentos. Para fins dessa obrigação, 
considera-se ciência da(s) empresa(s) habilitada(s): 

22.1.1.1. o recebimento de citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, 
efetuadas por autoridade judicial ou administrativa, nacional ou estrangeira; 

22.1.1.2. a comunicação do fato pela(s) as empresa(s) habilitada(s) à autoridade 
competente; e 

22.1.1.3. a adoção de medida judicial ou extrajudicial pela(s) as empresa(s) 
habilitada(s) contra o infrator. 

22.1.2. Não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de 
qualquer forma com a finalidade da colaboração financeira, assim como não praticar 
atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, 
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao 
terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável e a tomar todas 
as medidas ao seu alcance para impedir administradores, mandatários, empregados, 
representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados relacionados ao 
Convênio Operacional, seus ou de suas controladas, de fazê-lo. 

  

23. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

  

23.1. As Partes obrigam-se a: 

23.1.1. Cumprir todas as normas e exigências legais relativas à política nacional do meio 
ambiente, emanadas das esferas Federal, Estadual e Municipal, e a Política de 
Responsabilidade Socioambiental da GoiásFomento, principalmente no que 
concerne à utilização racional de recursos naturais, evitando-se desperdícios, bem 
como à disposição correta de seu lixo comercial ou industrial; 

23.1.2. Cumprir os preceitos e determinações legais concernentes às normas de Segurança 
e Medicina no Trabalho, bem como as convenções e acordos trabalhistas e sindicais 
referentes às categorias de trabalhadores empregados pelas Partes;23.1.3. Não 
contratar ou permitir que seus subcontratados contratem mão de obra que envolva 
exploração de trabalhos forçados ou trabalho infantil; 

23.1.3. Não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição 
de aprendiz a partir dos quatorze anos de idade, nos termos da Lei nº 10.097, de 19 
de dezembro de 2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho; 

23.1.4. Não empregar adolescentes menores de dezoito anos em locais prejudiciais à sua 
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em 
locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência 
à escola e, ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendido 
entre as 22h e 5h; 
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23.1.5. Não adotar práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso, ao emprego ou 
à sua manutenção;23.1.6. Manter todas as instalações onde serão prestados os 
serviços em conformidade com as exigências e padrões mínimos estabelecidos pela 
legislação brasileira. 

23.2. As Partes comprometem-se a observar os princípios de responsabilidade social 
indicados neste subitem em sua rotina de negócios, sendo que o descumprimento 
destas obrigações, por uma das Partes, poderá, a critério da outra, dar ensejo à rescisão 
motivada deste instrumento, nos termos deste Termo de Referência. 

  

24. DA CONFIDENCIALIDADE 

  

24.1 As Partes comprometem-se manter absoluto sigilo sobre os dados, especificações 
técnicas ou comerciais e demais informações de caráter confidencial às quais venha a ter 
acesso ou conhecimento em virtude do Convênio Operacional, não as divulgando de 
qualquer forma ou sob qualquer pretexto. O caráter de confidencialidade ora pactuado se 
estende no tempo e no espaço e deverá ser respeitado pelas partes, bem como por seus 
empregados e prepostos, não só durante a vigência do contrato, mas, também, após a 
eventual extinção da relação contratual, sob pena de responder por perdas e danos e 
demais cominações previstas por descumprimento de cláusula contratual. 

  

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

25.1 Deverão permanecem em vigor todas as obrigações assumidas por qualquer das partes 
nos Convênios anteriores, até a quitação das parcelas finais dos financiamentos 
concedidos ao abrigo dos mesmos. 

  

26. DO FORO: Para as eventuais dúvidas decorrentes da execução do Convênio, as partes 
elegem o Foro de Goiânia - GO. 

 

 

Goiânia, 28 de janeiro de 2022. 

  

Alexsander de Oliveira Linhares 
Gerente de Parcerias e Operações Estruturadas 
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ANEXO II - MODELO 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE 

CREENCIAMENTO Nº003/2022 - GOIÁSFOMENTO 

(Local e data) 

 A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA GOIÁSFOMENTO 

Ref.: Chamamento Público - Edital de Credenciamento nº 003/2022  
Objeto:  Chamamento público para o credenciamento de empresas que tenham interesse 
em desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos financeiros, visando a participação 
na constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, por meio da 
celebração de Convênio Operacional, em favor dos lojistas que atuam no ambiente de 
negócios dos Shopping Centers ou Centros Comerciais instalados na região da 44 na 
cidade de Goiânia - GO, conforme condições contidas neste Edital. 
 
Prezado Senhor, 
Manifestamos interesse em participar do chamamento público para o credenciamento de 
empresas que tenham interesse em desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos 
financeiros, visando a participação na constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido 
pela GOIÁSFOMENTO, por meio da celebração de Convênio Operacional, em favor dos 
lojistas que atuam no ambiente de negócios dos pelos Shopping Centers ou Centros 
Comerciais instalados na região da 44 na cidade de Goiânia - GO, conforme condições 
contidas neste Edital. 
 

Para tanto, declaramos, sob as penas da lei, que conhecemos os termos do Edital de 

Credenciamento nº 003/2022 e seus Anexos, os quais nos propomos cumprir o Termo de 

Referência com capacitação técnica e financeira para celebração do Convênio Operacional; 

 

Acompanham o nosso pedido de Habitação no referido Edital de Credenciamento 

todos os documentos exigidos no referido instrumento, bem como todos aqueles julgados 

oportunos para perfeita compreensão e avaliação da Proposta Financeira. 
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Atenciosamente, 

 

EMPRESA PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

A (instituição) _______________________________________, CNPJ 

nº__________________, com sede em ____________________________ (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para fim de 

participação do Chamamento Público - Edital de Credenciamento nº 003/2022, 

DECLARA, sob as penas da lei, que: 

a) não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos para 

a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como para qualquer 

trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998); 

b) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento de participação no referido 

credenciamento, obrigando-se a informar a superveniência de ocorrências posteriores; 

c) cumpre plenamente os requisitos para o credenciamento indicados no referido 

credenciamento; 

d) se compromete a cumprir todas as condições dos serviços a serem prestados, previstas 

no Termo de Referência; 

e)  não estar envolvida em crime de lavagem de dinheiro, financiamento do 

terrorismo e em atos considerados lesivos à administração pública relacionados no art. 5° 

da Lei 12.846/2013, inclusive quanto a seus sócios ou representantes; 
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f) ter conhecimento da Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, 

ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção; do Código de Ética e das Normas de 

Conduta do Banco do Brasil, disponíveis no site do contratante, na internet; 

g) ter ciência e se obriga a cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, observados os atos 

considerados lesivos à administração pública relacionados no artigo 5º do respectivo 

normativo legal, bem como a possibilidade de responsabilização administrativa e civil que 

é atribuída à pessoa jurídica, em razão da sua eventual prática; 

h) ter ciência de que poderá ter o Convênio Operacional rescindido caso haja a constatação 

de indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo decorrente de sua 

ação ou omissão, ou por ficar configurado que tenha cometido atos lesivos à administração 

pública relacionados no art. 5º da Lei 12.846/2013, inclusive quanto a seus sócios ou 

representantes.  

 l) tem total e irrestrito conhecimento de que a realização das operações consideradas 

privativas das instituições financeiras, ou de outras operações vedadas pela legislação 

vigente está sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 4.595, de 31 de dezembro de 

1964, e nº 7.492, de 16 de junho de 1986. 

Local e data 

 

Assinatura do representante  

(nome e número do CPF) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO – POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

(em papel timbrado da licitante) 

À 

Agência de Fomento de Goiás S/A – GOIÁSFOMENTO 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do 

CPF nº _____________, representante legal da licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessada em participar do Chamamento Público - Edital de 

Credenciamento nº 003/2022, Processo n° 202100059000856, DECLARO(AMOS), sob as 

penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que esta empresa, 

eventuais filiais e respectivos sócios: 

I. Não exerce(m) atividade(s) que incentive(m) a prostituição;  

II. Não explora(m) e nem foi(ram) flagrado(s) explorando trabalhadores em condições 

análogas às de escravo; 

III. Respeita(m) as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil 

e ao trabalho escravo, não tendo sido condenado(s) pela infringência de quaisquer destas 

leis;  

IV. Não se encontra(m) alocado(s) em áreas embargadas pelo IBAMA;  

V. Não procedeu(ram) a invasão de terras indígenas de domínio da União, nem foi(ram) 

condenado(s) pela prática de atos da espécie;  

VI. Não foi(ram) condenado(s) por conflitos agrários;  

VII. Não pratica(m) atos que caracterizem a falsidade ou violência na obtenção de título de 

posse ou propriedade de terras públicas ou privadas (grilagem), nem foi(ram) condenado(s) 

mediante sentença penal por atos da espécie;  
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VIII. Respeita(m) as normas relativas à legislação ambiental, não tendo sido condenado(s) 

por crimes ambientais;  

IX. Não comercializa(m) armas de fogo e munições;  

X. Não realiza(m) atividade de extração de madeira ou produção de lenha ou carvão vegetal 

provenientes de florestas nativas;  

XI. Não executa(m) a extração ou industrialização de asbesto/amianto;  

XII. Não explora(m) jogos de prognósticos ou assemelhados.  

 

(Local e data). ___________________________________  

Assinatura do representante legal  

 

Nome: Cargo: Carteira de identidade nº: CPF nº EMPRESA: SEDE: CNPJ: 

  

 

ANEXO V - MODELO 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

____________________, ___ de __________________ de 2022. 

À AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A. – GOIÁSFOMENTO 

Tendo em vista a Habitação da empresa ________________, de cuja equipe faço parte, 

para realização do objeto do Chamamento Público - Edital de Credenciamento nº 

003/2022, e, considerando o acesso a informações confidenciais relacionadas a AGÊNCIA 

DE FOMENTO DE GOIÁS S.A. - GoiásFomento, comprometo-me, de acordo com este 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, na forma abaixo discriminada. 

1. Para os fins deste instrumento, as informações e os documentos normalmente não 

divulgados ao público são considerados confidenciais, sendo classificados como de acesso 

restrito e não passíveis de reprodução e uso. 

2. Assim, comprometo-me a cumprir todas as obrigações firmadas entre a GoiásFomento 

e a (instituição - conforme Estatuto Social):______________ acima, e especialmente: 

a) a manter, em relação a terceiros, sigilo sobre todas as informações confidenciais a que 

tenha acesso, especialmente aquelas cobertas pelo sigilo bancário, conforme o disposto na 

Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001; 

b) a utilizar as informações relacionadas à AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A. - 

GoiásFomento, exclusivamente na execução dos serviços constantes do Chamamento 

Público -  Edital de Credenciamento nº 003/2022. 
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3. Não se consideram “terceiros”, porém, para os fins deste instrumento, as pessoas físicas 

e/ou jurídicas participantes da execução do objeto do Chamamento Público - Edital de 

Credenciamento nº 003/2022. 

4. São de minha exclusiva responsabilidade todos os danos decorrentes de eventual 

violação ao compromisso de confidencialidade ora firmado. Caso seja obrigado a revelar 

qualquer informação confidencial por determinação legal de autoridades competentes, 

devo, imediatamente, notificar à AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A. - GoiásFomento 

e me comprometer a cumprir a referida determinação no limite do estritamente solicitado. 

5. A fim de dirimir qualquer controvérsia oriunda deste instrumento, elejo o Foro de Goiânia, 

GO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Assinatura___________________________________________________________ 

Nome completo ____________________________________________________ 

CPF ______________________________________________________________ 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022  

Processo Nº 202200059000148 

(RESOLUÇÕES CNMP nº 37/2009 – Alterada pela Resolução nº 172/2017) 

A __________________, inscrito no CNPJ nº _________________, por 

intermédio de seu representante nomeado (bastante procurador) o 

Sr.______________________________, CPF Nº ________________ e Identidade 

__________________, DECLARA, nos termos da Resolução nº 37/2009, alterada pela 

Resolução nº 172/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de 

Chamamento público para o credenciamento de empresas que tenham interesse em 

desenvolver ações conjuntas a fim de alocar recursos financeiros, visando a participação na 

constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, por meio da 

celebração de Convênio Operacional, em favor dos lojistas que atuam no ambiente de 

negócios dos Shopping Centers ou Centros Comerciais instalados na região da 44 na 

cidade de Goiânia - GO, conforme condições contidas no Edital, desta pessoa jurídica não 

são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 

grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica 

da área encarregada da licitação, ou que estavam no exercício dos respectivos cargos e 

funções, nos últimos 6 (seis) meses, na GOIÁSFOMENTO. 

 

OBS: A vedação não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo 

da GOIÁSFOMENTO diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da 

incompatibilidade. 

OBS: A vedação se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido 

deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no 

exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) 

meses após a desincompatibilização. 

 

Goiânia, ______ de __________ de 2022. 

__________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII  

 MINUTA DE CONVENIO OPERACIONAL Nº_____/2022  

 

CONVÊNIO OPERACIONAL Nº XXXXXX/2022 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O AGÊNCIA DE FOMENTO DE 

GOIÁS S/A E A XXXXXXXX, A FIM DE ALOCAR 

RECURSOS FINANCEIROS MEDIANTE 

FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTO E/OU 

CAPITAL DE GIRO.  

 

  

Pelo presente instrumento particular de Convênio Operacional, de um lado a AGÊNCIA DE 

FOMENTO DE GOIÁS S/A, sociedade de economia mista de capital fechado, autorizada a 

sua criação por força da Lei Estadual de nº 13.533 de 15/10/99, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.918.382/0001-25, com sede na Avenida Goiás, nº 91, Setor Central, Goiânia-GO, neste 

ato representada por seu Diretor Presidente  EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO, brasileiro, 

casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 509988 SSP/GO, inscrito no CPF 

sob o nº 122.363.221-00, e pelo seu Diretor de Operações, FERNANDO FREITAS SILVA, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora do RG nº 3519537, SESP/GO, e 

CPF/MF sob o nº 859.849.901-30, ambos residentes e domiciliados em Goiânia-GO, 

doravante denominado CONCEDENTE, e de outro, XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 

XXXXXXXXX, com sede em XXXXXXXXXXX, doravante denominado simplesmente 

XXXXXXX, neste ato representada por seus representantes ao final assinados, doravante 

denominada CONVENENTE, RESOLVEM celebrar o presente CONVENIO OPERACIONAL. 

O presente Convênio reger-se-á, no que couber, o Capítulo IV do Regulamento Interno das 

Licitações e Convênios, pela Lei Federal nº 13.303/16, e demais normas vigentes aplicáveis 

à matéria, bem como pelas condições definidas no Edital e Anexos que o integram e pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente Convênio Operacional tem por objeto o credenciamento de empresas que 

desenvolvam ações conjuntas a fim de alocar recursos financeiros, visando a participação na 

constituição de “FUNDO DE LIQUIDEZ” gerido pela GOIÁSFOMENTO, por meio da 
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celebração de Convênio Operacional, conforme condições estabelecidas no Chamamento 

Público - Edital de Credenciamento nº 003/2022 e neste instrumento. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENQUADRAMENTO 

 

Terão acesso, nas condições deste Termo Referência, os Shopping Centers e os Centros 

Comerciais na região da 44 na cidade de Goiânia - GO para habilitação no Procedimento 

Licitatório, desde que obedeçam às Políticas de Crédito da GOIÁSFOMENTO. 

 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES 

3.1 Entre as atividades a serem desenvolvidas em vistas à realização dos fins colimados 
neste Termo de Referência, cumpre especificamente: 

 

3.1.1.  A CONCEDENTE 

3.1.1.1. Divulgar a disponibilidade de recursos e condições de obtenção de financiamentos 
no âmbito dos programas abrangidos pelo Convênio Operacional; 

3.1.1.2. Fornecer à(s) empresa(s) habilitada(s), manuais com as orientações, 
regulamentos, normas e procedimentos a serem atendidos para a realização das 
operações, inclusive formulários de coleta de informações cadastrais e modelos dos 
documentos básicos, necessários à realização das operações; 

3.1.1.3. Fornecer à(s) empresa(s) habilitada(s), mediante autorização formal do 
proponente, os dados constantes na Central de Risco do Banco Central do Brasil e 
acesso ao respectivo histórico comportamental de pagamentos além de outros dados 
cadastrais caso o mesmo tenha sido cliente da GOIÁSFOMENTO; 

3.1.1.4. Proporcionar às pessoas indicadas pelas empresa(s) habilitada(s), treinamento 
sobre os programas de financiamento abrangidos no Convênio  Operacional e 
sobre encaminhamento das operações de crédito propostas a GOIÁSFOMENTO; 

3.1.1.5. Manter equipe específica para atendimento das necessidades deste 
Termo de Referência e relacionamento com a(s) empresa(s) habilitada(s) no Edital 
de Credenciamento; 

3.1.1.6. Examinar os documentos e dados apresentados relativos às solicitações de 
financiamento encaminhadas pelas à(s) empresa(s) habilitada(s) no Edital de 
Credenciamento, pronunciando-se de forma escrita sobre a viabilidade do seu 
acolhimento; 

3.1.1.7. Analisar, deliberar sobre a aprovação e formalizar as operações de crédito no âmbito 
e na forma prescrita por este Termo de Referência, devendo cientificar a(s) 
empresa(s) habilitada(s) no Edital de Credenciamento acerca de cada 
aprovação/indeferimento; 

3.1.1.8. Realizar a avaliação da garantia com base nas informações prestadas pela(s) 
empresa(s) habilitada(s) no Edital de Credenciamento, conforme item 3.1.2.3, “a” 
das atribuições da(s) empresa(s) habilitada(s) no Edital de Credenciamento; 



 

 

Página 39 de 59 

 

3.1.1.9. Incluir, sempre que der publicidade às linhas de apoio às atividades enquadradas 
neste Termo de Referência, menção obre a existência do mesmo, com citação 
explícita da relação mantida entre a GOIÁSFOMENTO e à(s) empresa(s) 
habilitada(s) no Edital de Credenciamento; 

3.1.1.10. As demais atribuições específicas previstas neste instrumento e outras que se 
mostrem necessárias para sua plena eficácia. 

 

3.1.2. CONVENENTE 

 

3.1.2.1. Esclarecer a seu corpo funcional, mediante recursos de divulgação e informação, 
toda a sistemática operacional do crédito, e que a concessão do mesmo depende do 
atendimento das normas, regulamentos e legislação vigentes, além da aprovação 
pela CONCEDENTE; 

3.1.2.1. Realizar a seleção dos empreendimentos localizados nas regiões previstas nesse 
Termo de Referência, que contarão com os benefícios deste instrumento, 
considerando a necessidade de que eles atendam, entre outros, aos seguintes 
requisitos, exigidos pelas normas aplicáveis às operações das Instituições 
Financeiras em geral: 

3.1.2.1.1. apresentar situação cadastral satisfatória; 

3.1.2.1.2. dispor de profissionais formados, podendo terceirizá-los  para elaboração da 
solicitação de financiamento, levantamento de informações para análise do 
projeto e seus aspectos técnicos; 

3.1.2.1.3. ter realizado treinamento prévio junto a CONCEDENTE sobre o funcionamento 
das linhas de créditos e respectivas formas de operacionalização; 

3.1.2.2. Manter equipe específica e treinada para atendimento às necessidades deste Termo 
de Referência e de relacionamento com a CONCEDENTE; 

3.1.2.3. Na hipótese da CONVENENTE preencher a documentação necessária para o 
encaminhamento das solicitações de financiamento a CONCEDENTE, 
preferencialmente através de plataforma eletrônica, ela Poderá: 

1. Colher as assinaturas nos contratos das operações de crédito e providenciar o registro 
dos mesmos no âmbito deste Termo de Referência, enviando-os a CONCEDENTE, 
preferencialmente através de plataforma eletrônica; 

2. Responsabilizar-se pelo envio, regularidade, integridade e autenticidade da 
documentação e dos dados eletrônicos apresentados a CONCEDENTE; 

3.1.2.4. Informar imediatamente à CONCEDENTE qualquer irregularidade de procedimento 
do cliente financiado, que implique risco para a operação; 

3.1.2.5. Incluir, sempre que der publicidade das linhas de apoio às atividades enquadradas 
neste Termo de Referência, menção sobre a existência do mesmo, com citação 
explícita da relação mantida com a CONCEDENTE; 

3.1.2.5.1. Manter sigilo bancário relativamente aos financiamentos concedidos 
pela CONCEDENTE; 

3.1.2.5.2. Prover e manter fundo de liquidez em valor equivalente a no mínimo 10% (dez por 
cento) dos saldos devedores das operações realizadas no âmbito do Convênio 
Operacional; 
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3.1.2.5.3. As demais atribuições específicas previstas neste instrumento e outras que se 
mostrem necessárias para sua plena eficácia. 

  

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

  

4.1. Os recursos destinados à execução desse instrumento são provenientes da AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE GOIÁS S.A., por meio de fontes próprias ou de terceiros, Fundos 
Garantidores, das empresas participantes do Convênio Operacional e de outros 
recursos captados pela GoiásFomento. 

4.2. A concessão de crédito, objeto deste instrumento ficará, limitada a capacidade financeira 
e operacional da  CONCEDENTE e do aporte de recursos no fundo de liquidez pela 
CONVENENTE, de acordo com os riscos de crédito que serão utilizados para cálculo 
dos limites individuais de financiamento e encargos financeiros da operação com 
o BENEFICIÁRIO FINAL. 

  

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONCESSÃO DO CRÉDITO PELA GOIÁSFOMENTO AOS 
BENEFICIÁRIOS FINAIS 

  

5.1. Fica a exclusivo critério da  CONCEDENTE a concessão de financiamentos 
aos BENEFICIÁRIOS FINAIS, verificada a documentação apresentada, a viabilidade 
do empreendimento, a situação cadastral do beneficiário e a suficiência de garantias, 
além da disponibilidade de recursos específicos para o repasse. 

 

5.2. Após verificada a documentação apresentada e, quando for o caso, os dados enviados 
por meio eletrônico, bem como o atendimento das normas vigentes, as propostas de 
crédito para os BENEFICIÁRIOS FINAIS serão submetidas à apreciação das alçadas 
internas da CONCEDENTE. 

 

5.3. Quando não for aprovada a solicitação, a CONCEDENTE informará sobre os 
impedimentos encontrados para a realização da respectiva operação, no prazo de até 
15 (quinze) dias úteis após o recebimento de toda a documentação necessária para a 
análise de financiamento. 

 

5.4. A concessão de financiamento deverá ser informada pela GOIÁSFOMENTO à 
CONVENENTE, por meio de arquivo eletrônico, contendo no mínimo as seguintes 
informações sobre o instrumento de crédito formalizado entre a CONCEDENTE e 
o BENEFICIÁRIO FINAL: nome da empresa, CNPJ, valor financiado, valor garantido, 
nome do responsável, telefone de contato, e-mail, data de liberação, data de 
vencimento da operação, número de parcelas. 

  

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE FINANCIAMENTO 
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6.1 Serão adotados os prazos de financiamento e encargos financeiros estabelecidos na 
política de crédito da CONCEDENTE, de acordo com as normas dos programas vigentes 
no momento das contratações das operações. 

  

7. CLÁUSULA SÉTIMA -  DAS GARANTIAS 

  

7.1. As operações de financiamento deverão estar lastreadas em garantias que atendam às 
normas do BACEN, da CONCEDENTE, de acordo com os parâmetros a seguir 
indicados, prioritariamente por: 

7.1.1. Garantia de Fiança Bancária oferecida pela empresa detentora da luva; 

7.1.2 Constituição de Fundo de Liquidez de 10% (dez por cento) do saldo devedor das 
operações; 

7.1.3. As Garantias fidejussórias constituídas por aval ou fiança das pessoas naturais 
detentoras do controle do capital do BENEFICIÁRIO FINAL. 

  

8.  CLÁUSULA OITAVA - DO FUNDO DE LIQUIDEZ 

  

8.1. A CONVENENTE depositará (ão):10% (dez por cento) do crédito, previamente à 
liberação de recursos, das operações de crédito firmadas no âmbito do Convênio 
Operacional em conta a ser aberta pela CONVENENTE, especificamente para 
formação de conta reserva de meio de pagamento das parcelas inadimplidas dos 
créditos liberados através do Convênio, sob pena de rescisão deste, podendo haver 
retiradas desta conta desde que obedecidos o disposto no parágrafo segundo, subitem 
9.6. 

8.2. O valor, equivalente a no mínimo 10% (dez por cento) do saldo devedor das operações 
contratadas conforme o Convênio, deverá permanecer na conta do Fundo de Liquidez 
até o final da liquidação de todos os instrumentos de crédito relativos ao Convênio 
Operacional. 

8.3. Decorrido o prazo de no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias do inadimplemento, será 
realizado débito na conta do Fundo de Liquidez em favor do credor fiduciário; 

8.4. Execução da garantia (Fiança Bancária) com até 120 (cento e vinte) dias do 
inadimplemento; 

8.5. Deverá ser mantido no Fundo de Liquidez o equivalente a no mínimo 10% (dez por 
cento) do saldo da carteira, até o final dos contratos; 

8.6. A conta corrente acima especificada, somente poderá ser movimentada para pagamento 
de parcela (s) inadimplida (s) pelo beneficiário (s) final (is) e para verificação do saldo 
existente, da seguinte forma: 

8.6.1. Pela CONCEDENTE, quando do inadimplemento de qualquer parcela, através de 
procuração, por instrumento público, com cláusula expressa de irrevogabilidade até 
final liquidação de todos os instrumentos de crédito oriundos do Convênio 
Operacional; 

8.6.2. Pela CONVENENTE, somente e tão somente após o saldo depositado na conta 
corrente indicada no caput deste subitem, for superior ao montante equivalente a 10% 
(dez por cento) do saldo devedor das operações contratadas e, após o pagamento 
da(s) parcela(s) inadimplida(s) decorrentes dos instrumentos de crédito do Convênio 
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Operacional, permanecendo a obrigação da CONVENENTE de manter o valor 
mínimo estabelecido no subitem 8.5. 

  

9. CLÁUSULA NONA - DA COBRANÇA 

  

9.1. A CONCEDENTE disponibilizará através de seu sistema, todos os documentos de 
cobrança relativos a cada operação contratada diretamente à(s) empresa(s) 
habilitada(s), que poderá promover as cobranças concomitantemente com 
a CONCEDENTE até a honra do valor inadimplido pelo fundo de liquidez, sendo 
que após a honra, a cobrança deverá ficar, exclusivamente, por conta da 
concedente. 

9.2. Na hipótese de o BENEFICIÁRIO FINAL não liquidar a parcela na data do vencimento, 
ou liquidá-la apenas parcialmente, a CONCEDENTE encarregar-se-á do processo de 
cobrança administrativa do valor devido, acrescido de todos os encargos de 
inadimplência, até o prazo limite de 45 (quarenta e cinco) dias contados do 
vencimento. Considera-se prorrogado este prazo até o primeiro dia útil seguinte, se cair 
em feriado ou em dia em que não haja expediente bancário. 

9.3. No prazo 46 (quarenta e seis) a 60 (sessenta) dias contados da data do vencimento de 
quaisquer parcelas do financiamento concedido, a CONCEDENTE acessará os 
recursos do fundo de liquidez para regularizar as parcelas em atraso, sendo que 
CONVENENTE ficará responsável em recompor recursos no fundo de liquidez para que 
o mesmo não fique inferior a no mínimo 10% (dez por cento) do saldo das operações 
realizadas no âmbito do Convênio Operacional, excluindo-se deste cálculo o saldo 
inadimplido das operações em que a CONCEDENTE acessou a conta corrente do 
Fundo de Liquidez para regularizar o saldo devedor de responsabilidade da 
CONVENENTE. 

9.4. A CONCEDENTE enviará mensalmente a informação à CONVENENTE contendo os 
dados necessários para os devidos controles e atualizações. 

9.5. Estender-se-ão à CONVENENTE as eventuais prorrogações de qualquer natureza que 
vierem a ser aplicadas aos vencimentos estipulados nos instrumentos de crédito, 
cabendo à CONCEDENTE a deliberação e formalização do procedimento. 

9.6.  Os recursos do Fundo de Liquidez também poderão ser utilizados para liquidar 
antecipadamente o financiamento concedido, acrescido dos encargos contratuais, se 
for declarado vencido pela CONCEDENTE ou pelo órgão repassador em decorrência 
de quaisquer inadimplência técnica constatadas na operação, em 3 (três) dias 
contados da comunicação de que a CONCEDENTE efetuou o recolhimento ao órgão 
repassador, sempre respeitando o percentual de 100% (cem por cento) sobre o 
saldo devedor de responsabilidade da(s) empresa(s) habilitada(s). 

                   

10. DAS MODALIDADES DE GARANTIAS 

  

10.1 A garantia que deverá ser prestada, conforme detalhado na Cláusula 08 deste 
instrumento, será individualmente considerada em relação a cada operação de crédito. 

  

11.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LIMITE MÁXIMO DE INADIMPLÊNCIA 
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11.1. A ocorrência de índice de inadimplência superior a 5% (cinco por cento) nas operações 
encaminhadas no âmbito deste Termo de Referência, após a execução da fiança 
bancária e a utilização dos recursos da conta do Fundo de Liquidez, resultará na 
imediata suspensão do encaminhamento de novas operações, até que haja reposição 
do saldo na conta, de pelo menos 10% (dez por cento) do saldo devedor das 
operações. 

 

11.2. O índice de inadimplência será calculado dividindo-se o saldo devedor total das 
operações inadimplentes há mais de 120 (cento e vinte) dias no âmbito deste Termo 
de Referência, pelo saldo devedor total das operações no âmbito do Convênio 
Operacional  a ser celebrado. 

 

11.3. Com a regularização da inadimplência, será automaticamente restabelecido o limite de 
crédito. 

  

12.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS TARIFAS DE SERVIÇO 

  

12.1. Nas operações realizadas ao abrigo deste Convênio Operacional serão cobradas 50% 
(cinquenta por cento) da tarifa de cadastro, da CONCEDENTE. 

12.2. Demais tarifas tais como: alterações de garantias bem como liquidação antecipada do 
débito, solicitação de documentos, poderão gerar cobranças de tarifas de acordo com 
as tabelas publicadas no site da CONCEDENTE, www.goiasfomento.com. 

12.3. A CONVENENTE  poderá cobrar da empresa indicada, o valor de até 50% (cinquenta 
por cento) da TAC – Taxa de Abertura de Cadastro cobrada pela GoiásFomento, 
publicada no site. 

  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

  

13.1. A liberação de cada parcela dos recursos contratados será condicionada à 
apresentação, pelo BENEFICIÁRIO FINAL, da documentação exigida em cada 
Instrumento de Crédito. 

 

13.1.1. Os recursos serão entregues diretamente titular do intangível no caso do 
investimento fixo (luva) e para capital de giro, diretamente ao fornecedor de bens e 
serviços. 

 

13.1.2. Os desembolsos observarão o previsto em cada instrumento contratual, assim como 
respeitarão as disponibilidades de recursos e os regulamentos da GOIÁSFOMENTO. 

  

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS 
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14.1 A CONCEDENTE acompanhará a correta aplicação dos recursos liberados, de acordo 
com as normas desta Agência. 

  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DAS RESPONSABILIDADES 

  

15.1. O Termo de Convênio Operacional não cria qualquer vínculo trabalhista entre  
CONVENENTE e seus respectivos profissionais e/ou prestadores de serviços. Cada 
Parte, para todos os fins legais e de direito, é, será e permanecerá o único empregador 
e/ou responsável por seus profissionais e, nessa qualidade, assume a 
responsabilidade pelo: 

15.1.1.  Cumprimento de toda legislação trabalhista, previdenciária, tributária, civil e de 
qualquer outra natureza, inclusive das normas coletivas de trabalho referentes a seus 
funcionários e empregados e; 

15.1.2. Cumprimento e/ou pagamento de todas as obrigações, despesas, impostos, 
contribuições, bônus, indenizações, compromissos e/ou obrigações similares, 
vencidos ou vincendos, relacionados a seus funcionários e empregados ou 
resultantes de acidentes de trabalho e/ou reclamações trabalhistas, exonerando a 
outra Parte de quaisquer de tais responsabilidades, ainda que de forma subsidiária. 

15.2. Não obstante o disposto no caput, cada Parte será a única responsável por todo e 
qualquer ato e/ou omissão que gere ou possa gerar qualquer responsabilidade cível, 
criminal, ambiental, securitária e/ou de qualquer outra natureza, em decorrência de 
suas respectivas atribuições, obrigações e atividades relacionadas à execução de suas 
obrigações sob o Convênio Operacional, devendo reparar todos e quaisquer 
prejuízos e/ou danos causados à outra Parte e/ou a qualquer terceiro, causados pelo 
inadimplemento de qualquer obrigação imposta a ela nos termos deste Termo de 
Referência. 

  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

  

15.1 O fluxo de recursos poderá ser suspenso, a qualquer momento, caso ocorra alteração 
das normas do BACEN, da CONCEDENTE, todavia a CONCEDENTE deverá notificar 
a CONVENENTE de tal ocorrência em 01 (um) dia útil, após a referida suspensão. A 
suspensão de que trata o presente subitem, correspondem apenas às novas 
operações, sendo que as operações já contratadas terão seus recursos garantidos. 

  

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DESPESAS 

  

16.1 As despesas incorridas pelos conveniados na execução do Convênio 
Operacional serão de responsabilidade do executante da atividade que a ocasionou 
sendo que, em hipótese alguma, as mesmas poderão ser atribuídas à outra parte. 

  

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO 
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18.1 A CONCEDENTE não partilhará a remuneração obtida com as operações realizadas, 
contratadas e liberadas. 

  

19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DO PRAZO 

  

19.1. A vigência do Convênio Operacional a ser celebrado terá a vigência de 30 (trinta) 
meses, contados da assinatura, prorrogando-se automaticamente, por igual(is) 
período(s), se não houver manifestação contrária das partes até 15 (quinze) dias antes 
do final de cada período. 

 

19.2. Em caso de fluência do prazo de vigência, sem prorrogação, permanecerão em vigor 
as obrigações subsidiárias assumidas pelas partes. 

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESCISÃO 

  

20.1. O Convênio Operacional poderá ser rescindido: 

20.1.1. de comum acordo entre as partes; 

20.1.2. em caso de descumprimento das obrigações assumidas por qualquer uma das 
partes, não sanadas em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento de notificação 
por escrito sobre tal violação; e 

20.1.3. por ato unilateral, mediante aviso prévio, com antecedência de 30 (trinta) dias úteis. 

20.2. Em qualquer das hipóteses acima, as Cláusulas, garantias e responsabilidades 
assumidas antes da rescisão permanecerão vigentes até o respectivo prazo final de 
vigência e até a quitação total das parcelas dos financiamentos concedidos, nos termos 
do Convênio Operacional e do Contrato de Financiamento. 

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LEVANTAMENTO DOS VALORES 

DEPOSITADOS NA CONTA VINCULADA 

 

21.1 A CONTA VINCULADA somente poderá ser movimentada para pagamento de parcela(s) 

inadimplida(s) de instrumento(s) de crédito relativo a este Convênio Operacional da 

seguinte forma: 

a) Pela CONCEDENTE, no inadimplemento de qualquer parcela devida, no valor 

corresponde ao da parcela vencida e de seus encargos, desde que respeitados os 

prazos de cobrança, conforme Cláusula Décima deste Convênio Operacional; 

 

b) Pela CONVENENTE, com autorização prévia, por escrito, da CONCEDENTE 

quando o saldo for superior a 5% (cinco por cento) do saldo devedor das operações 

ao amparo do Convênio Operacional.  
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Parágrafo primeiro: Na ocorrência da hipótese referida no item “a”, supra, a CONVENENTE 

comunicará ao BANCO DEPOSITÁRIO e à(s) CONVENENTE(S), 

mediante simples correspondência ou e-mail, que sacará da CONTA 

VINCULADA os recursos necessários para se ressarcir, indicando o 

montante exato para cobrir todos os valores inadimplidos e seus 

encargos até essa data.  

 

Parágrafo Segundo: Enviada a comunicação de que trata o parágrafo anterior, a 

CONCEDENTE utilizará da Procuração a ela outorgada pela(s) 

CONCEDENTE(S), para fazer transferir o montante necessário para 

conta corrente de titularidade da CONCEDENTE, a ser indicada por 

ocasião da transferência.   

 

Parágrafo Terceiro: Não havendo fundos suficientes na CONTA VINCULADA, a(s) 

CONVENENTE(S), obriga-se a complementar o valor em até 3 (três) 

dias úteis, contados da data do saque.   

 

Parágrafo Quarto: Em qualquer caso de utilização de valores da CONTA VINCULADA na 

liquidação de parcelas, a(s) CONVENENTE(S), se obriga a, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, recompor o saldo da referida conta, a fim de 

atender o percentual mencionado na Cláusula Nona deste instrumento. 

 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PREVENÇÃO AOS CRIMES DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO 

 

22.1. Todas as partes a(s) CONVENENTE(S) e a CONCEDENTE declaram-se cientes de 

suas obrigações e responsabilidades quanto ao cumprimento, nas operações ao abrigo 

do Convênio Operacional, das disposições da legislação vigente relativa à prevenção 

dos crimes de lavagem de dinheiro, em especial ao estabelecido na Lei 9.613, de 

03/03/98, e nos normativos do BACEN e do COAF a respeito da matéria. Deve(m) a(s) 

CONVENENTE(S): 

 

22.1.1. Notificar a CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias corridos da data em que tomar 

ciência, de que ela ou qualquer de suas controladas, ou ainda, qualquer dos 

respectivos administradores, e empregados, mandatários, representantes, 
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fornecedores, contratados ou subcontratados relacionados ao Convênio 

Operacional, encontram-se envolvidos em investigação, inquérito, ação, 

procedimento e/ou processo, judicial ou administrativo relativos à prática de atos 

lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema 

financeiro , o mercado de capitais ou a Administração Pública, nacional ou estrangeira,  

de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento a 

terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável, desde que não 

estejam sob sigilo ou segredo de justiça, devendo, quando solicitado, pela  

CONCEDENTE e sempre que disponível, fornecer cópias de eventuais decisões 

proferidas e de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais firmados no âmbito dos 

citados procedimentos, bem como informações detalhadas sobre as medidas 

adotadas em resposta a tais procedimentos. Para fins dessa obrigação, considera-se 

ciência da(s) CONVENENTE(S): 

 

22.1.1.1. o recebimento de citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, 

efetuadas por autoridade judicial ou administrativa, nacional ou estrangeira; 

 

22.1.1.2. a comunicação do fato pela(s) a(s) CONVENENTE(S) à autoridade competente; 

e 

 

22.1.1.3. a adoção de medida judicial ou extrajudicial pela(s) a(s) CONVENENTE(S) 

contra o infrator.  

 

22.1.2. Não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de 

qualquer forma com a finalidade da colaboração financeira, assim como não praticar 

atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema 

financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, 

de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento 

ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável e a tomar 

todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, mandatários, 

empregados, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados 

relacionados ao Convênio Operacional, seus ou de suas controladas, de fazê-lo. 

 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
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23.1. As Partes obrigam-se a: 

 

23.1.1. Cumprir todas as normas e exigências legais relativas à política nacional do meio 

ambiente, emanadas das esferas Federal, Estadual e Municipal, e a Política de 

Responsabilidade Socioambiental da GoiásFomento, principalmente no que 

concerne à utilização racional de recursos naturais, evitando-se desperdícios, bem 

como à disposição correta de seu lixo comercial ou industrial; 

23.1.2. Cumprir os preceitos e determinações legais concernentes às normas de Segurança 

e Medicina no Trabalho, bem como as convenções e acordos trabalhistas e sindicais 

referentes às categorias de trabalhadores empregados pelas Partes; 

23.1.2.1. Não contratar ou permitir que seus subcontratados contratem mão de obra que 

envolva exploração de trabalhos forçados ou trabalho infantil; 

23.1.2.2. Não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz a partir dos quatorze anos de idade, nos termos da Lei nº 

10.097, de 19 de dezembro de 2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho; 

23.1.2.3. Não empregar adolescentes menores de dezoito anos em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em 

locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a 

frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerando este o período 

compreendido entre as 22h e 5h; 

23.1.2.4. Não adotar práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso, ao emprego 

ou à sua manutenção; 

23.1.2.5. Manter todas as instalações onde serão prestados os serviços em conformidade 

com as exigências e padrões mínimos estabelecidos pela legislação brasileira. 

 

23.2. As Partes comprometem-se a observar os princípios de responsabilidade social 

indicados neste subitem em sua rotina de negócios, sendo que o descumprimento 

destas obrigações, por uma das Partes, poderá, a critério da outra, dar ensejo à rescisão 

motivada deste instrumento, nos termos deste Convênio Operacional. 

 

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA CONFIDENCIALIDADE 

 

As Partes comprometem-se manter absoluto sigilo sobre os dados, especificações técnicas 

ou comerciais e demais informações de caráter confidencial às quais venha a ter acesso ou 

conhecimento em virtude do Convênio Operacional, não as divulgando de qualquer forma 

ou sob qualquer pretexto. O caráter de confidencialidade ora pactuado se estende no tempo 
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e no espaço e deverá ser respeitado pelas partes, bem como por seus empregados e 

prepostos, não só durante a vigência do contrato, mas, também, após a eventual extinção da 

relação contratual, sob pena de responder por perdas e danos e demais cominações previstas 

por descumprimento de cláusula contratual. 

 

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES 

 

25.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a demora na 

execução ou qualquer inadimplemento ou infração consignada no Convênio 

Operacional, sujeitará a Convenente, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 

que couber, às seguintes penalidades, aplicadas pela autoridade competente, que 

deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  

 

a) advertência; 

b) multa compensatória e/ou moratória;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a 

GOIÁSFOMENTO, por prazo não superior a 02 (dois) anos, com comunicação ao 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE para anotação e 

providências cabíveis. 

 

25.2 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade 

da falta cometida.  

 

25.2.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 

cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.  

 

25.2.1.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 

preferencialmente dos pagamentos eventualmente devidos pela GOIÁSFOMENTO, 

e, somente posteriormente, da garantia do respectivo contratado, se houver. 

 

25.2.1.3 Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos 

pela CONCEDENTE e ao valor da garantia contratual, se houver, além da perda 

destes, responderá o contratado pela sua diferença, que será cobrada 

administrativamente ou judicialmente. 
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25.3 Caberá apresentação de defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

aplicação de qualquer sanção. 

 

25.4 A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a 

CONCEDENTE poderá também ser aplicada à empresa. 

 

25.5   A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Convênio 

Operacional, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

25.6   A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 

indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 

aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

25.7 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

25.8 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da 

defesa.  

 

25.9 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

25.10 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 

competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e 

dos respectivos fundamentos jurídicos.  

 

25.11  A recusa injustificada do convocado em assinar o Convênio Operacional dentro do 

prazo estipulado pela CONCEDENTE, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida e determinará o descredenciamento, 

cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções. 

 

25.12   Os participantes, os habilitados e os contratados que forem penalizados com as 

sanções de suspensão temporária da participação em licitação ou de declaração de 

inidoneidade ficarão impedidos de contratar com a CONCEDENTE enquanto 

perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 

 

25.13 As penalidades impostas aos participantes serão registradas pela CONCEDENTE. 
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26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO 

 

As empresas participantes deste Credenciamento devem conhecer as normas de prevenção 

à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa 

(Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos e se comprometem a cumpri-

las fielmente, por si e por seus sócios, administradores, empregados, prepostos e 

colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. 

 

27. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão permanecem em vigor todas as obrigações assumidas por qualquer das partes no 

Convênio Operacional anterior, até a quitação das parcelas finais dos financiamentos 

concedidos ao abrigo dos mesmos. 

 

28. CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO 

 

Para as eventuais dúvidas decorrentes da execução do Convênio Operacional, as partes 

elegem o Foro de Goiânia - GO.                                     

   

Goiânia (GO), ___ de __________ de 2022. 

PELA GOIÁSFOMENTO: 

 

EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO 

Diretor Presidente 

 

FERNANDO FREITAS SILVA 

Diretor de Operações 

XXXXXXX 

CNPJ sob nº XXXXXXXXXX 

Testemunhas: 

 

___________________                                                     ___________________ 

Nome:                                                                                Nome: 

CPF:                                                                                   CPF:  
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ANEXO VIII 

 MINUTA DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO Nº_____/2022 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE 

FUNDO DE LIQUIDEZ, DE CESSAO FIDUCIÁRIA DE 

DIREITOS, ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS E OUTRAS 

AVENÇAS, QUE FAZEM ENTRE SI A XXXXXXXX; A 

AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - 

GOIÁSFOMENTO E A XXXXXX DE CRÉDITO, xxxxxxx, 

NA FORMA ABAIXO: 

 

Pelo presente instrumento particular de Convênio, de um lado a AGÊNCIA DE FOMENTO DE 

GOIÁS S/A, sociedade de economia mista de capital fechado, autorizada a sua criação por 

força da Lei Estadual de nº 13.533 de 15/10/99, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.918.382/0001-25, com sede na Avenida Goiás, nº 91, Setor Central, Goiânia-GO, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Presidente 

EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 509988 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 122.363.221-00, e pelo seu 

Diretor de Operações, FERNANDO FREITAS SILVA, brasileiro, casado, administrador de 

empresas, portadora do RG nº 3519537, SESP/GO, e CPF/MF sob o nº 859.849.901-30, 

ambos residentes e domiciliados em Goiânia-GO, doravante denominado GOIÁSFOMENTO, 

e de outro, 

 

A XXXXXXXX neste ato denominada CEDENTE, com sede em xxxxxxxx inscrita no CNPJ 

sob n° xxxxxxx, doravante denominada simplesmente xxxxxxx, devidamente representada 

por seus diretores ao final nominados; e 

 

A XXXXXXXXX, XXXXXXXX, cooperativa de crédito mutuo, inscrita no CNPJ nº XXXXXXX, 

com sede na XXXXXXX neste ato representada pelos seus dirigentes infra-assinados, 

doravante denominada BANCO DEPOSITÁRIO; 

 

CONSIDERANDO que: 

 

1 -  O CONVÊNIO OPERACIONAL n.º XXXXXX/2022, datado em XXXXXXXX, 

doravante denominado CONVENIO, celebrado entre a GOIÁSFOMENTO e a 
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CEDENTE, tem por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas com o propósito 

de alocar recursos financeiros para projetos de fontes alternativas de energia, para 

o atendimento à demanda de crédito por parte dos clientes da CEDENTE, doravante 

denominados BENEFICIÁRIOS FINAIS; 

 
2 - Para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas no CONVÊNIO, a 

CEDENTE assumiu a responsabilidade de depositar o valor equivalente a 5% (cinco 

por cento) do valor das operações aprovadas, em conta corrente aberta no 

BANCO DEPOSITÁRIO (CONTA VINCULADA) especificamente para a formação de 

um Fundo de Liquidez, destinado a funcionar, exclusivamente, como reserva de 

meio de pagamento para garantia do adimplemento dos valores utilizados dentro dos 

Limites de Crédito concedidos ao amparo do CONVÊNIO.  

 

Resolvem as Partes celebrar o presente instrumento particular de constituição da CONTA 

VINCULADA, denominada FUNDO DE LIQUIDEZ, e de CESSÃO FIDUCIÁRIA DE 

DIREITOS, que passa a fazer parte integrante e inseparável do CONVÊNIO, regendo-se pelas 

cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CONTA VINCULADA 

 

A CEDENTE pagará os custos e despesas da CONTA VINCULADA aberta no BANCO 

DEPOSITÁRIO, conta corrente sob nº XXXX, Agência XXXXX, Banco XXXXX, a qual será 

mantida e administrada de acordo com os termos deste Contrato.   

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DEPÓSITOS NA CONTA VINCULADA 

 

 A CEDENTE depositará na CONTA VINCULADA o valor equivalente a 5% (cinco por cento) 

do valor das operações aprovadas. Esse percentual deverá ser mantido por todo o prazo 

em que estiver em vigor o Convênio. 

 

Parágrafo Primeiro: Os valores depositados na CONTA VINCULADA serão investidos em 

aplicação de baixo risco com rendimentos inerentes ao mercado 

financeiro, de comum acordo entre a GOIÁSFOMENTO e a CEDENTE.  

Parágrafo Segundo: Os rendimentos obtidos a partir de aplicações financeiras dos valores 

depositados na CONTA VINCULADA serão incorporados ao saldo da 

mesma e tornar-se-ão parte dos direitos cedidos fiduciariamente a 
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GOIÁSFOMENTO.  

 

Parágrafo Terceiro: Todas as despesas e/ou tributos cobrados sobre os rendimentos da 

CONTA VINCULADA serão deduzidos dela. Não havendo fundos 

suficientes para pagar tributos cobrados sobre os rendimentos, a 

CEDENTE ficará responsável por tais pagamentos. 

 

Parágrafo Quarto: A CEDENTE enviará à Gerência de Operações Estruturadas da 

GOIÁSFOMENTO, aos cuidados do funcionário indicado para este fim, o 

comprovante do depósito do percentual indicado no ‘caput” desta 

cláusula com identificação da operação a que pertence, em até 2 (dois) 

dias, contados da data do depósito. 

 

Parágrafo Quinto: A CONTA VINCULADA servirá exclusivamente para depósito dos valores 

de que trata a presente cláusula, não podendo ser movimentada, em 

hipótese alguma, pela CEDENTE, ressalvados os casos mencionados na 

Cláusula Quarta, adiante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CESSÃO FIDUCIÁRIA 

 

Para assegurar o pagamento de todas as obrigações decorrentes dos instrumentos de crédito 

firmados por força do CONVÊNIO, bem como o ressarcimento de qualquer valor que a 

GOIÁSFOMENTO venha a desembolsar em razão da constituição, do aperfeiçoamento e do 

exercício de seus direitos, a CEDENTE, neste ato e até final liquidação dos débitos originados 

do CONVÊNIO, cede fiduciariamente a GOIÁSFOMENTO, em caráter irrevogável e 

irretratável, todos os direitos sobre o importe depositado na CONTA VINCULADA, inclusive 

sobre seus juros ou outros rendimentos obtidos com aplicações financeiras. 

 

CLÁUSULA QUARTA - LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA 

VINCULADA 

 

A CONTA VINCULADA somente poderá ser movimentada para pagamento de parcela(s) 

inadimplida(s) de instrumento(s) de crédito relativo ao CONVÊNIO da seguinte forma: 

a) Pela GOIÁSFOMENTO, no inadimplemento de qualquer parcela devida, no valor 

corresponde ao da parcela vencida e de seus encargos, desde que respeitados os 

prazos de cobrança, conforme Cláusula Nona do CONVÊNIO; 
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b) Pela CEDENTE, com autorização prévia, por escrito, da GOIÁSFOMENTO quando 

o saldo for superior a 5% (cinco por cento) do saldo devedor das operações ao 

amparo do CONVÊNIO.  

 

Parágrafo primeiro: Na ocorrência da hipótese referida no item “a”, supra, a 

GOIÁSFOMENTO comunicará ao BANCO DEPOSITÁRIO e à 

CEDENTE, mediante simples correspondência ou e-mail, que sacará 

da CONTA VINCULADA os recursos necessários para se ressarcir, 

indicando o montante exato para cobrir todos os valores inadimplidos 

e seus encargos até essa data.  

 

Parágrafo Segundo: Enviada a comunicação de que trata o parágrafo anterior, a 

GOIÁSFOMENTO utilizará da Procuração a ela outorgada pela 

CEDENTE, para fazer transferir o montante necessário para conta 

corrente de titularidade da GOIÁSFOMENTO, a ser indicada por 

ocasião da transferência.   

 

Parágrafo Terceiro: Não havendo fundos suficientes na CONTA VINCULADA, a CEDENTE 

obriga-se a complementar o valor em até 3 (três) dias úteis, contados 

da data do saque.   

 

Parágrafo Quarto: Em qualquer caso de utilização de valores da CONTA VINCULADA na 

liquidação de parcelas, a CEDENTE se obriga a, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, recompor o saldo da referida conta, a fim de atender o 

percentual mencionado na Cláusula Segunda deste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – OUTORGA DE PODERES 

 

Sem prejuízo das demais disposições previstas neste Contrato, a(s) CONVENENTE(S) em 

caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 684 e 685 do Código Civil, outorga ao 

GOIÁSFOMENTO, para os fins do disposto no presente Contrato, mandato com poderes 

especiais, até a final liquidação de todos os instrumentos de crédito relativos ao Convênio 

Operacional, podendo a GOIÁSFOMENTO praticar todos os atos necessários para atingir os 

fins deste Contrato, em especial para movimentar, pedir extratos e saldos, efetuar saques em 

seu favor transferindo valores para sua conta corrente, bem como todo e qualquer ato 
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necessário à movimentação do referido fundo, em conformidade ao contido na Cláusula 

Quarta, supra, e seus parágrafos. Os poderes aqui mencionados são conferidos em 

instrumento específico de Procuração que a CEDENTE assina neste ato em favor da 

GOIÁSFOMENTO. 

 

Parágrafo Primeiro: Fica vedado o substabelecimento dos poderes outorgados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE 

Sem prejuízo das obrigações previstas neste instrumento e no CONVÊNIO a CEDENTE 

obriga-se ainda a: 

 

9 Não alterar, encerrar, onerar a CONTA VINCULADA ou permitir que seja alterada 

qualquer cláusula ou condição do respectivo contrato de abertura de conta corrente, 

bem como praticar qualquer ato, ou abster-se de praticar qualquer ato, em relação à 

CONTA VINCULADA, sem prévia ciência e autorização da GOIÁSFOMENTO; 

 

10 Não ceder nem, de qualquer forma ou a qualquer título, dispor, transferir, rescindir ou 

onerar, no todo ou em parte, os DIREITOS CEDIDOS por força deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DEMAIS OBRIGAÇÕES DA GOIÁSFOMENTO 

 

Obriga-se ainda a GOIÁSFOMENTO a comunicar ao BANCO DEPOSITÁRIO, por escrito, a 

extinção deste Contrato em virtude da quitação dos instrumentos de crédito firmados por força 

do CONVÊNIO, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da quitação do último 

instrumento de crédito e a destinação de eventuais valores que ainda estejam depositados 

junto ao mesmo.  

 

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO BANCO DEPOSITÁRIO 

 

Obriga-se o BANCO DEPOSITÁRIO ao cumprimento de todas as obrigações e encargos 

previstos neste Contrato, prometendo zelar pelo fiel desempenho do mandato conferido por 

força da Cláusula Quinta, em especial: 

 

a) Informar, imediatamente, a GOIÁSFOMENTO, o descumprimento, por parte da 

CEDENTE, de qualquer obrigação referente aos DIREITOS CEDIDOS, que seja 

aferível no desempenho de suas obrigações enquanto BANCO DEPOSITÁRIO; 
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b) Transferir a GOIÁSFOMENTO mediante Transferência Eletrônica Disponível – 

TED ou outra forma de pagamento eletrônico prevista na legislação em vigor, os 

DIREITOS CEDIDOS, representados pelo montante necessário ao pagamento das 

obrigações vencidas até essa data, na hipótese de inadimplemento financeiro, ou de 

vencimento antecipado, conforme previsto neste instrumento. 

 

c) Franquear acesso a GOIÁSFOMENTO a todos os registros e movimentações 

(crédito/débito) referentes à CONTA VINCULADA; 

 

d) Enviar mensalmente a GOIÁSFOMENTO, por carta ou correio eletrônico, extratos 

de movimentação da CONTA VINCULADA, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 

 

Parágrafo Único: Ressalvadas as obrigações assumidas neste Contrato, o BANCO 

DEPOSITÁRIO fica, desde já, isento de quaisquer responsabilidades pelo cumprimento das 

obrigações assumidas pela CEDENTE, exceto as decorrentes da administração dos recursos 

depositados na CONTA VINCULADA, na forma acordada neste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - INDENIZAÇÃO PELO BANCO DEPOSITÁRIO 

 

Na hipótese de descumprimento pelo BANCO DEPOSITÁRIO de qualquer obrigação prevista 

contratualmente, sujeitar-se-á ao pagamento de indenização a GOIÁSFOMENTO e/ou à 

CEDENTE, conforme o caso, pelos danos advindos desse fato, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO 

 

O BANCO DEPOSITÁRIO poderá ser substituído, por determinação da GOIÁSFOMENTO, 

em conjunto com a CEDENTE, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções, até 

que o novo BANCO DEPOSITÁRIO, indicado pela CEDENTE e aprovado pela 

GOIÁSFOMENTO, assume o que foi aqui avençado por meio de termo aditivo a este 

instrumento. 

 

Parágrafo primeiro: O BANCO DEPOSITÁRIO poderá deixar de exercer as funções aqui 

ajustadas, desde que comunique sua intenção, simultaneamente, a GOIÁSFOMENTO e à 

CEDENTE, por escrito. 
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Parágrafo Segundo: A CEDENTE terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 

dessa comunicação, para substituir o BANCO DEPOSITÁRIO por outra instituição financeira 

a ser previamente aprovada pela GOIÁSFOMENTO, permanecendo o atual BANCO 

DEPOSITÁRIO no exercício de suas funções até que o novo BANCO DEPOSITÁRIO tenha 

celebrado contrato de adesão ao presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONVÊNIO 

OPERACIONAL 

 

Caso ocorra a suspensão ou rescisão do CONVÊNIO deverão permanecer todas as 

obrigações pactuadas neste Contrato, especialmente a manutenção do saldo mínimo de 5% 

(cinco por cento) na CONTA VINCULADA, de que trata a Cláusula Segunda deste 

instrumento, até o vencimento final dos instrumentos de crédito firmados ao amparo do 

CONVÊNIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - RENÚNCIA 

 

A renúncia por quaisquer das partes relativamente ao exercício de qualquer direito atribuído 

neste Contrato somente produzirá efeitos quando manifestada por escrito, não implicando em 

novação ou renúncia aos direitos constituídos a mera tolerância em fazer cumprir qualquer 

dispositivo deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – REGISTRO 

 

A CEDENTE deverá registrar o presente instrumento de contrato no prazo de até 30 dias 

desta data, no Cartório de Títulos e Documentos de sua sede. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VIGÊNCIA 

 

O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura até final liquidação dos contratos 

celebrados por força do CONVÊNIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO  
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As partes elegem o Foro da Cidade de Goiânia (GO) como competente para conhecer e dirimir 

eventuais dúvidas e litígios decorrentes do presente Contrato. 

 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 

(dois) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Goiânia, XXXXX de XXXX de 2022. 

 

PELA GOIÁSFOMENTO: 

 

RIVAEL AGUIAR PEREIRA  

Diretor Presidente 

 

JOSÉ ALVES QUEIROZ  

Diretor Administrativo e Financeiro 

 

PELA CEDENTE: XXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXX 

 

XXXXXXX 

CNPJ sob nº XXXXXXXXXX 

Testemunhas: 

 

___________________                                                     ___________________ 

Nome:                                                                                Nome: 

CPF:                                                                                   CPF:  

 

 

 


