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CONTRATO DE GESTÃO N° O.L /2017-SED

Ajuste de Parceria na forma de Contrato de Gestao, que entre
si celebram o Estado de Goias, por meio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Cientifico e
Tecnológico e de Agricultura, Pecuaria e Irrigacão, e o
Instituto Reger de Educacão, Cultura e Tecnologia, pessoa
juridica de direito privado, qualificada como Organização
Social de Educacão Profissional e Tecnológica e de
Desenvolvimento Tecnológico.

PARCEIRO PÚBLICO: ESTADO DE GOIÁS, pessoa juridica de direito público interno, neste ato
representado pelo PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, Dr. ALEXANDRE EDUARDO FELIPE
TOCANTINS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-GO, sob n° 14.800, residente e
domiciliado nesta Capital, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIENT1FICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
IRRIGAÇÃO, com sede na Rua 82, n° 400, 5° Andar, Setor Central, CEP 74.015-908, em Goiania,
Estado de Goias, inscrita no CNPJ/MF n° 21.652.711/0001-10 , neste ato representada por seu
Secretario, Sr. FRANCISCO GONZAGA PONTES, brasileiro, divorciado, RG n° 587890 DGPCGO 2 a via, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 137.004.991-91, residente e domiciliado em
Anapolis - Goias.
PARCEIRO PRIVADO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA,
pessoa juridica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organizacão Social de
Desenvolvimento Tecnológico e de Educacao Profissional e Tecnológica no Estado de Goias, por meio
do Decreto Estadual n° 8.600 de 15 de marco de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.236.845/000150, com sede na Rua 86, n° 815, Quadra F-21, Lote 89, Setor Sul, CEP 74083-385, em Goiania — GO,
neste ato representada por ARMENIO DE SOUZA RANGEL, portador do RG n° 3.796.942-2 SSP/SP
e inscrito no CPF sob o n° 004.556.388-88, residente e domiciliado em Indaiatuba — SP.
RESOLVEM, na forma preconizada pela Lei Estadual n° 15.503/05, e suas alteracões posteriores, bem
como no Edital de Chamamento Público n° 07/2016-SED, celebrar o presente CONTRATO DE
GEST 2k0,
mediante as seguintes clausulas e condicões:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. 0 presente CONTRATO DE GESTÃO, por meio de fomento público, tem por objeto a formacao
de parceria para administracão dos equipamentos públicos integrantes do LOTE 03 da Rede Pública
Estadual de Educacao Profissional e a operacionalizacão das acões da politica de educacão profissional
de Goias, definidas pelo Parceiro Público, consubstanciadas em atividades de ensino, pesquisa e
extensão, ofertadas por meio de cursos e programas de formacão inicial continuada ou qualificacão
profissional, educacão profissional técnica de nivel médio e educacao profissional tecnológica de
graduac ao
e pós-graduacao, nas modalidades presencial e a distancia, das acões de desenvolvimento e

inovacao tecnológica - DIT, por meio de atividades de transferacia de tecnologia, prestacao de servicos
tecnológicos e promocao e fortalecimento de ambientes de inovacao, bem como as atividades de apoio
auxiliares ao setor produtivo, nos tennos do que se encontra detalhado nas propostas apresentadas no
Chamamento PUblico 07/2016-SED, consideradas partes integrantes deste instrumento, para todos os
efeitos legais.
1.2. Este CONTRATO DE GESTAO, como instrumento de natureza convenial, deverd ser executado
de forma a garantir eficiéncia econômica, administrativa, operacional e de resultados, conferindo
eficacia a acao governamental, efetividade as diretrizes e as politicas pUblicas na area de Educacao
Profissional e Tecnológica e de Desenvolvimento Tecnológico, corn fundament° no disposto na
Constituicao Federal, na Constituicao do Estado de Goias; na Lei Estadual n o 15.503, de 28 de dezembro
de 2005; e demais disposicaes iegais pertinentes a matéria.
CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACCIES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO
PRIVADO
Sao obrigacOes e responsabilidades do PARCEIRO PR IVADO:
2.1. Executar todas as atividades e/ou serviços auxiliares descritos e caracterizados no Edital de
Chainamento e em sua Proposta Técnica, zelando pela boa qualidade das ayöes e servicos ofertados e
primando pela eficiéncia, eficacia, efetividade e economicidade em suas atividades, corn o cumprimento
das metas e prazos previstos, em consonancia corn as demais clausidas e condicôes estabelecidas neste
CONTRATO DE GESTAO;
2.2. Observar, no transcorrer da execucao de suas atividades, as orientacoes, as diretrizes e a politica
pUblica na area de Educayao Profissional e Tecnológica e de Desenvolvimento Tecnológico traçadas
pelo PARCEIRO POBLICO;
2.3. Utilizar os bens, materiais e os recursos humanos custeados corn recursos deste CONTRATO DE
GESTAO exclusivamente na execticao do seu objeto;
2.4. Inventariar todos os bens móveis e imóveis permanentes, devendo apresentar relatórios trimestrais
corn as especificacOes de todos os bens cujo uso the foi perm itido, bem corrio daqueles adquiridos corn
recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTAO, observando as normas de gestao de patrimonio
editadas pelo PARCEIRO POBLICO;
2.5. Administrar e utilizar os bens móveis cujo uso Ihe fora permitido, em conform idade corn o disposto
nos respectivos termos de permissao de uso, ate sua restituiçao ao PARCEIRO PUBLICO;
2.6. Adotar todos os procedimentos necessarios para a imediata patrimonializacao piliblica dos bens,
móveis e itnoveis, adquiridos corn recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTAO, nos terinos do
art. 9°, caput, da Lei estadual n° 15.503/05;
2.7. Efetivar a patrimonializacao a que se refere o item anterior, por meio de tombamento dos bens
'newels no setor competente do órgao supervisor e, quanto aös bens imoveis, mediante as provide ias
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próprias junto a Secretaria de Estado de Gestao e Planejamento (SEGPLAN), nos tennos do art. 7°, I,
alinea
da Lei Estadual n° 17.257/2011;
2.8. Comunicar ao PARCEIRO PUBLICO, no prazo maxim() de 30 (trinta) dias ap6s sua ocorrencia,
todas as aquisiOes de bens móveis que forem real izadas ou as doaçoes que forem recebidas;
2.9. Disponibilizar ao PARCEIRO PUBLICO para que sejam incorporados ao seu patrimonio, nas
hipóteses de sua extinção/dissolução ou desqualificação, as doa.96- es e os legados eventualmente
recebidos em decorréncia das atividades executadas neste CONTRATO DE GESTAO, bem como todos
os excedentes financeiros gerados ao longo de sua execueão;
2.10. Por a disposiçao do PARCEIRO PUBLICO para que sejam revertidos ao seu patrimônio, nas
hipóteses de desqualificação ou extinção da entidade e de rescisao deste ajuste de parceira, os bens cujo
uso foi permitido, bem como o saldo de quaisquer dos recursos financeiros recebidos daquele em
decorrência do CONTRATO DE GESTAO;
2.11. Utilizar os bens móveis e imóveis adquiridos corn os recursos provenientes do contrato de gestao
exclusivamente na sua execuçao, devendo a respectiva titularidade ser transferida de imediato ao
PARCEIRO PUBLIC°.
2.12. Proceder a devolução, a qualquer tempo e mediante justificativa, dos bens cujo uso the fora
permitido, e que não mais the sejam necessarios ao cumprimento das metas pactuadas;
2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no Edital de Chamamento e na sua Proposta
Técnica, garantindo o born andamento das atividades nas areas constantes do Anexo Técnico e da
Proposta de Trabalho;
2.14. Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execuçâo dos serviços em perfeitas
condiOes de uso;
2.15. Adquirir todo o material de consumo e peças de reposição dos bens necessarios a execução dos
serviços e pormenorizados no Anexo Técnico e na Proposta de Trabalho;
2.16. Manterlimpos e conservados todos os espaços internos e externos das unidades pablicas sob o seu
gerenciamento;
2.17. Servir-se de Regulamento pr6prio, previamente aprovado pela Controladoria-Geral do Estado,
para a contrata95o de obras, servieos, compras e admissao de pessoal, na forma do art. 17, caput, da Lei
estadual n° 15.503/05, necessários a execução deste CONTRATO DE GESTAO;
2.18. Publicar no Dian° Oficial do Estado, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da outorga
deste CONTRATO DE GESTAO, o regulamento contendo os procedimentos atinentes as alienaçaes, as
compras e os serviços que sera.° custeados corn os recursos publicos the repassados, devendo também
dispor sobre a admissao de pessoal, observando, para tanto, os principios da impessoalidade, da
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moralidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade e do
julgamento objetivo;
2.19. lnserir no regulamento referido nos itens anteriores regra que vede a pratica de nepotismo tanto
em relação a admissão de pessoal, quanto no que diz respeito a celebracdo de negócios corn pessoas
juridicas;
2.20. Disponibilizar, no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias contados da outorga deste
CONTRATO DE GESTAO, os recursos humanos necessarios e adequados a execução do objeto, nos
moldes registrados na Proposta Técnica apresentada;
2.21. Contratar, por meio de processo seletivo, sob regime da CLT, profissionais técnicos e
administrativos em quantidade necessaria e condizente ao adequado cumprimento das atividades e dos
serviços inerentes ao objeto dessa parceria;
2.22. Manter em seu quadro de profissionais, aqueles que sac) efetivos e pertencentes ao PARCEIRO
PUBLIC°, e manifestarem interesse em permanecer na unidade pnblica sob seu gerenciamento;
2.23. Garantir o preenchimento dos postos de trabalho necessarios a execução das atividades descritas
na Proposta Técnica, mesmo nas ausências previstas na legislação vigente;
2.24. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de saldrios, demais encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais e outros, resultantes da execucdo do objeto deste CONTRATO DE
GESTAO, observados para tanto os limites impostos pelos incisos V e VIII do art. 4°, c/c art. 8°, II,
ambos da Lei Estadual n° 15.503, de 28 de dezembro de 2005, e suas alteracöes posteriores;
2.25. Garantir o pagamento do piso salarial dos empregados celetistas, qualquer que seja a categoria
profissional;
2.26. Observar fielmente a legislação trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das obrigaçOes
tributdrias e previdencidrias relativas aos seus empregados e prestadores de serviços, corn o
fornecimento de certid6es de regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista, sempre que solicitadas
pelo PARCEIRO POBLICO;
2.27. Cumprir a programação anual de formação continuada para os recursos humanos, conforme
Proposta Técnica apresentada;
2.28. Cumprir rigorosamente as normas do Servico Especializado de Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho, de acordo corn a legislacão;
2.29. Fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivo que se mostrarem necessarios ao
desempenho das atividades objeto deste CONTRATO DE GESTAO;
2.30. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos profissionais que executam o 0s eto
desta PARCERIA, por meio de registro de ponto e de frequência;
)
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2.31. Manter, durante a execucao deste CONTRATO DE GESTÃO estrutura administrativa compativel
com as obrigacões trabalhistas assumidas, bem como todas as condicões de regularidade exigidas no
Chamamento Público;
2.32. Manter durante a execucao deste CONTRATO DE GESTÃO as certificacões e capacitacões
técnicas da Diretoria, do Corpo Técnico/Administrativo e Executivo de acordo com o apresentado na
Proposta Técnica;
2.33. Manter em perfeita condicao de uso e conservacao os equipamentos e instrumentos necessarios
gestao das atividades e/ou servicos permitidos pelo PARCEIRO PUBLICO;
2.34. Providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras necessarios à regular execucao das
atividades e/ou servicos constantes deste CONTRATO DE GEST;k0;
2.35. Apresentar à Comissao de Avaliacao instituida pelo PARCEIRO PUBLICO, no maximo até o dia
10 (dez) do mes subsequente ao de referencia, o relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas
no mes e das metas alcancadas;
2.36. Apresentar semestralmente à Comissao de Avaliacao instituida pelo PARCEIRO PUBLICO
a
prestacao de contas correspondente ao periodo, a qual devera seguir acompanhada das notas fiscais
de
compras e servicos, certidões negativas de débitos perante as Fazendas Públicas estadual, federal
e
municipal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da justica do trabalho, bem como a relacao
das demandas em que figure como réu, além de decisões judiciais que Ihe foram desfavoraveis e os
valores das respectivas condenacões;
2.37. Adotar a logomarca do Estado de Goias em todos os signos identificadores, tais como placas,
cartazes, documentos oficiais e outros;
2.38. Responsabilizar-se pelo pagamento de indenizacao qualquer que seja sua natureza decorrente de
acao ou omissao, dolosa ou culposa, que seus agentes causarem ao PARCEIRO PUBLICO, aos
destinatarios dos servicos e/ou a terceiros;
2.39. Comunicar imediatamente ao PARCEIRO PUBLICO qualquer intercorrencia mais expressiva ou
os fatos capazes de redundar em pedido de indenizacao;
2.40. Acolher os destinatarios das atividades objeto deste CONTRATO DE GESTÃO com dignidade,
cortesia e respeito, de modo universal e igualitario, mantendo-se sempre a qualidade na prestacao dos
servicos, com observancia das legislacões especiais de protecao ao idoso (Lei n° 10.741, de 1° de outubro
de 2003); a crianca e ao adolescente (Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990) e ao portador de necessidades
especiais (Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989);
2.41. Manter em local visivel nas dependencias da unidade pública cujo uso Ihe foi permitido, placa
indicativa do endereco e telefone para registro de reclamacões, criticas e/ou sugestões as ativid es
As)
ofertadas;
I
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2.42. Realizar periódica pesquisa de satisfação junto aos destinatarios dos serviços, objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, corn envio semestral de seus resultados ao PARCEIRO POBLICO;
2.43. Publicar ate o dia 31 de janeiro o balanco geral das metas, os relatorios financeiros e de execKdo
atinentes as atividades do ano anterior;
2.44. Fomecer todas as informagoes e esclarecimentos solicitados pelo PARCEIRO PUBLIC°, pela
Comissdo de Avaliacdo e/ou demais órgdos encarregados do controle, da fiscalização e da regulacdo
relativamente as atividades, operaçoes, contratos, documentos, registros contabeis e demais assuntos
que se mostrarem pertinentes;
2.45. Contratar empresa de auditoria independente para auditar suas contas, para tanto emitindo relatório
conclusivo e de acordo corn as Normas Brasileiras de Contabilidade — NBC, cujos custos sera()
previamente autorizados pelo orgdo supervisor;
2.46. Permitir o livre acesso aos livros contabeis, papéis, documentos e arquivos concementes as
atividades e operaOes objeto deste CONTRATO DE GESTAO pelo pessoal especialmente designado
pelo PARCEIRO PUBLIC°, bem como pelos técnicos dos demais 61-g dos
de controle intern° e externo,
quando em missdo de fiscalização, controle, avaliacdo ou auditoria;
2.47. Restituir a conta do PARCEIRO PUBLIC° o valor repassado, atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicavel, contados da data do seu recebimento, quando
as presta96- es de contas parciais e finals forem apresentadas extemporaneamente e/ou ndo forem
aprovadas;
2.48. Movimentar os recursos financeiros transferidos pelo PARCEIRO PUBLICO em conta bancaria
especifica isenta de tarifa bancaria, nos termos do § 2° do art. 14 da Lei estadual n° 15.503/05, de modo
que os recursos transferidos ndo sejam confundidos corn recursos alheios a esta parceria;
2.49. Manter por 05 (cinco) anos, contados da analise da prestação de contas pelos órgdos de controle,
os registros, os arquivos e os controles contabeis concementes a este CONTRATO DE GESTAO;
2.50. Remeter imediatamente ao órgdo supervisor e a Procuradoria-Geral do Estado as intimagoes e as
notificaéoes administrativa e/ou judicial que o PARCEIRO PUBLIC° tenha interesse, corn o
concomitante encaminhamento das informaceies, dos dados e documentos necessarios para a defesa dos
interesses do Estado de Goias, em juizo ou fora dele, sob pena de responsabilidade administrativa, civil
e criminal daquele que deixar de faze-lo ou se o fizer fora do prazo;
2.51. Encaminhar ao 6-g do
supervisor os requerimentos e/ou notificaçöes extrajudiciais que versem
sobre fatos relacionados a unidade pablica sob seu gerenciamento, independentemente da data de sua
ocorrencia;

2.52. Efetivar os pagamentos dos serviços de agua, luz e telefone da unidade pablica sot
bem como os encargos incidentes, observando em todo caso a data de vencimento;

<1-?
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2.53. Atender as metas pactuadas e definidas neste contrato de gestao;
2.54. Responsabilizar-se pela exatiddo de todos os dados e informacaes que fomecer ao PARCEIRO
POBLICO, cuja inexatidao sera considerada falta grave;
2.55. Enviar mensalmente a Central Informatizada de Controle dos Contratos de Gestdo midia digital
contendo os registros das despesas realizadas;
2.56. Providenciar os materiais necessarios a eficiente prestação dos serviços piablicos objeto desta
parceria;
2.57. Encaminhar trimestralmente ao órgao supervisor o planejamento das açöes que sera) executadas
no trimestre seguinte e os resultados das que foram executadas no trimestre anterior;
2.58. Sugerir ao &gab supervisor as alteracaes que entender proveitosas ao alcance do objeto dessa
parceria;
2.59. Garantir aos usuários o acesso gratuito as açöes e as atividades objeto da presente parceria, sendolhe vedada a cobrança de quaisquer contribuiçoes ou taxas;
2.60. Colaborar na execução de programas e/ou projetos que tenham correlaçäo corn o objeto deste
ajuste e que sejam implementados pelo Govern° Estadual e/ou ern parceria corn o Governo Federal e/ou
outros parceiros;
2.61. Auxiliar na celebração de convênios e/ou outros ajustes afins corn o escopo de auferir recursos
oriundos do Governo Federal e/ou de outros parceiros;
2.62. Atuar de forma isenta de qualquer influéncia partiddria, religiosa e/ou filosófica, de acordo corn a
Constituição Federal;
2.63. Garantir o amplo acesso ao serviço prestado, abstendo-se de quaisquer condutas restritivas e/ou
discriminatória;
2.64. Analisar a viabilidade técnica e/ou econômica na continuidade dos contratos e outros ajustes
firmados anteriormente pelo PARCEIRO PIALICO e, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias a contar da
assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO, manifestar-se quanto ao interesse ern manté-los;
2.65. Responsabilizar-se pelos pagamentos das despesas dos contratos referidos no item anterior, cujo
montante sera glosado do valor a ser transferido;
2.66. Alimentar diariamente os sistemas informatizados de gestao disponibilizados pelo PARCEIRO
POBLICO corn os registros relativos a todas as obrigagbes contraidas e pagas;
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2.67. Empreender meios de obter fontes extras de receitas e complementares aos recursos financeiros
transferidos pelo PARCEIRO PUBLIC() para serem aplicadas no melhoramento das unidades pUblicas
sob seu gerenciamento;
2.68. Cumprir todas as obrigaçoes descritas no Anexo Técnico e na Proposta Técnica apresentada.
CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACCIES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO
PUBLICO
Sao responsabilidades do PARCEIRO POBLICO:
3.1. Efetuar os repasses mensais definidos na clausula oitava deste CONTRATO DE GESTAO;
3.2. Prestar ao PARCEIRO PRIVADO o apoio técnico e administrativo necessario para o alcance do
objeto deste CONTRATO DE GESTAO, desde que nao acarrete em onus financeiro extra;
3.3. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução das acbes deste CONTRATO DE GESTAO;
3.4. Permitir o uso de bens móveis que guarnecem a unidade publica e o imóvel correspondente, para a
exclusiva utilização na execuçao do objeto deste CONTRATO DE GESTAO;
3.5. Ressarcir o PARCEIRO PRIVADO por eventuais desembolsos decorrentes do cumprimento de
condenação judicial transitada em julgado, cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente a data
da celebração deste CONTRATO DE GESTAO;
3.6. Manter no sitio eletrônico do orgao supervisor e no Portal de Transparencia do Governo do Estado
os dados sobre a execução e avaliação do presente CONTRATO DE GESTAO;
3.7. Proceder a cessao de servidores publicos ao PARCEIRO PRIVADO segundo as regras definidas
pelos art.8-C e 14-B da Lei n° 15.503;
3.8. Proceder ao pagamento dos vencimentos dos servidores pUblicos cedidos ao PARCEIRO
PRIVADO, cujo montante sera abatido do valor de cada repasse mensal;
3.9. Acompanhar a evolução das açOes executadas pelo PARCEIRO PRIVADO por meio dos sistemas
informatizados de gestao por si disponibilizados;
CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACCIES MUTUAS
Os PARCEIROS se obrigam a:
4.1. Executar a politica pnblica na area abarcada nesta parceria, disponibilizando os recursos humanos,
fisicos, financeiros e materials necessarios a sua eficaz implementação;
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4.2. Garantir a eficiente execucão dos servicos mediante o uso de mão de obra qualificada e capacitad
a
para atuar nas unidades públicas que integram o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO;
4.3. Instituir acões que garantam o uso adequado dos servicos públicos e, se necessário, valendose de
outras instáncias sociais;
4.4. Divulgar junto
Comunidade a Politica de Governo na área abrangida por esta parceria,
viabilizando a participação popular na reformulacão das acões;
CLÁUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO
E DA
AVALIACÃO
5.1. A Comissão de Avaliacão a que alude o §2°, do art.10, da Lei 15.503 será constituida, no
prazo
máximo de até 10 (dez) dias após a assinatura deste contrato, por meio de Portaria expedida pelo
titular
do órgão supervisor;
5.1.1. Toda a contabilidade deste contrato será analisada pela Comissão de Avaliacão que poderá se
valer
de terceiros para assessorá-la;
5.1.2. A despesa considerada imprópria e realizada no curso deste contrato será objeto de apuracão
mediante a adocão de medidas que assegurem ao PARCEIRO PRIVADO a ampla defesa
eo
contraditório;
5.1.3. Notificado o PARCEIRO PRIVADO sobre a hipótese de existéncia de despesa consider
ada
imprópria, este poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do aviso, apresenta
r
justificativas ou providenciar a regularizacão;
5.1.4. Rejeitada a justificativa o PARCEIRO PRIVADO poderá interposto recurso perante o titular
do
órgão supervisor, no prazo de 05 (cinco) dias contados da ciéncia da decisão;
5.1.5. Indeferido o recurso, o titular do órgão supervisor aplicará a penalidade cabivel;
5.1.6. Serão consideradas impróprias as despesas que, além de ofenderem os principios da legalidad
e,
moralidade e economicidade, não guardarem qualquer relacão com os servicos prestados, como
por
exemplo: festas de confraternizacão de empregados; repasse de multas pessoais de tránsito; distribuic
ão
de brindes e custeio de atividades não condizentes com o objeto contratual;
5.2. Os resultados atingidos com a execucão deste contrato deverão ser analisados trimestralmente
pela
Comissão de Avaliacão que norteará as con-ecões que forem necessárias para garantir à plena eficãcia
do presente contrato de gestão;
5.3. Ao final de cada exercicio financeiro a Comissão de Avaliacão consolidarã os documentos técnicos
e financeiros, os encaminharã ao titular do órgão supervisor que decidirã fundamentadamente
pela
aprovacão ou pela rejeicão das contas, e na sequéncia remeterá o processo ao Tribunal de Contas
do
Estado de Goiãs;
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5.4. 0 presente Contrato de Gestao sera submetido aos controles externo e intern°, ficando toda a
documentação guardada e disponivel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da andlise das contas;
5.5. 0 PARCEIRO PRIVADO apresentard semestralmente ou sempre que recomendar o interesse
publico a prestagao de contas, mediante relatório da execução deste Contrato de Gestao, contendo
comparativo especifico das metas propostas corn os resultados alcançados, acompanhados dos
demonstrativos financeiros referentes aos gastos e as receitas efetivamente realizados.
5.6. 0 PARCEIRO PRIVADO deverd apresentar, ate o dia 10 de janeiro, relatório circunstanciado da
execucao do contrato de gestao, contendo comparativo especifico das metas propostas corn os resultados
alcançados, acompanhado da prestaçao de contas correspondente ao exercicio financeiro antecedente,
assim como as publicaeoes no Didrio Oficial do Estado;
5.7. A Comissao de Avaliaçao poderd a qualquer tempo exigir do PARCEIRO PRIVADO as
informaçoes complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos constantes dos relatórios;
5.8. Os responsaveis pela fiscalizaçao deste Contrato, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade na utilização de recursos ou bens de origem publica, comunicarao imediatamente a
autoridade supervisora da area correspondente, ocasiao em que se dud ciencia ao Ministério P6blico, ao
Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria Geral do Estado para as providencias cabiveis, sob pena
de responsabilidade soliddria;
5.9. Sem prejuizo da medida a que se refere o subitem anterior, quando assim exigir a gravidade dos
fatos ou o interesse püblico, havendo indicios fundados de malversação de bens ou recursos de origem
pUblica, os responsaveis pela fiscalização informarao imediatamente autoridade supervisora da area
correspondente que deverd representar a Procuradoria Geral do Estado, para que requeira ao juizo
competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens de seus
dirigentes, bem como de agente pnblico ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado
dano ao patrimonio publico;
CLÄUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGÉNCIA

6.1. A vigencia do presente CONTRATO DE GEST AO sera de 48 (quarenta e oito) meses, contados a
partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser renovado, desde que demonstrado
que as metas pactuadas foram alcançadas, a adequação dos resultados e a aprovação das prestaceies de
contas pelo PARCEIRO PuBLICO, corn observância do prazo maxim() estabelecido pelo § 2° do inciso
II do art. 6°-F da Lei Estadual n° 15.503/2005;
6.2. 0 PARCEIRO POBLICO se compromete, ate o tItirno dia atil do mes de outubro de cada ano, a
fazer uma avaliação sobre o progresso das açOes previstas neste ajuste, as atividades pendentes de
cumprimento e os recursos previstos para o periodo seguinte, e depois decidird a respeito de sua
continuidade;
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6.3. Fica pactuado que o PARCEIRO PUBLICO, a qualquer momento, poderd rescindir o presente
CONTRATO DE GESTAO se, em nome do interesse piiblico, verificar o descumprimento dos
principios basilares da Administracdo Piiblica, com a aplicacdo das penalidades previstas no presente
CONTRATO DE GESTAO assegurando ao PARCEIRO PRIVADO o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
CLAUSULA SETIMA — DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1. Para executar o objeto deste CONTRATO DE GESTAO especificados no Anexo Técnico e na
Proposta de Trabalho o PARCEIRO POBLICO repassard ao PARCEIRO PRIVADO a importancia
global estimada, durante a vigéncia deste instrumento, de R$ 87.363.317,56 (oitenta e sete milhoes e
trezentos e sessenta e trés mil e trezentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos);
7.2. Essa importância poderd sofrer modificacoes, observando-se as disponibilidades financeiras de
recursos alocados nos orcamentos dos anos subsequentes e na legislacão estadual aplicavel aos contratos
de gestão;
7.3. Enquanto nao utilizados os recursos repassados, estes deverdo ser aplicados em caderneta de
poupanca ou fundo de aplicação financeira composto majoritariamente por titulos da divida pUblica,
observado o disposto no item 7.7, devendo os resultados dessa aplicacão ser revertidos exclusivamente
ao cumprimento do objeto deste CONTRATO;
7.4. Sem prejuizo dos repasses efetuados pelo PARCEIRO PUBLICO, a execucão do presente
CONTRATO DE GESTAO sera complementada com os recursos advindos de:
a) doacoes, legados, patrocinios, apoios e contribuicaes de entidades nacionais ou estrangeiras, pUblicas
ou privadas;
b) rendimentos de aplicaçoes de ativos financeiros;
c) venda de espaco publicitario;
d) exploracão comercial das instalacöes;
e) outros ingressos, devidamente autorizados pelo PARCEIRO PUBLICO.
7.5. Poderd o PARCEIRO PUBLICO, conforme recomende o interesse publico, mediante ato
fundamento da autoridade supervisora da area afim, a ser ratificado pelo Chefe do Executivo, além dos
valores mensalmente transferidos, repassar recursos ao PARCEIRO PRIVADO a titulo de investimento,
para ampliação de estruturas fisicas já existentes e aquisicdo de bens móveis coinplementares de
qualquer natureza que se fizerem necessarios a prestacào dos servicos pablicos objeto deste
CONTRATO DE GESTAO;

•
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7.6. Os valores atinentes aos investimentos serão definidos em procedimento especifico, onde serã
pormenorizada a necessidade, demonstrada a compatibilidade do preco ao praticado no mercado,
detalhado o valor e o cronograma de repasse;
7.7. 0 PARCEIRO PRIVADO deverã movimentar e aplicar os recursos Ihe repassados em instituicões
financeiras que possuam na modalidade "moeda local de curto prazo" nota minima conforme
classificacão de risco atribuida pela agència de rating internacional Standard & Poor's, ou, em
não
havendo aquela, na modalidade -brA-3";
7.8. Deverã o PARCEIRO PRIVADO manter e movimentar os recursos transferidos pelo PARCEIRO
PÚBLICO em conta bancária especifica, de modo que não sejam confundidas com os recursos
provenientes de outras fontes;
7.9. Caberã ao PARCEIRO PRIVADO apresentar à Comissão de Avaliacão os extratos de
movimentacão mensal e balancetes consolidados, da totalidade das despesas e receitas separadas por
fonte e categoria;
7.10. Deverã o PARCEIRO PRIVADO, relativamente à conta de recursos transferidos pelo Estado,
renunciar ao sigilo bancário em beneficio dos órgãos e das entidades de controle interno da
Adm inistracão;
7.1 1. 0 PARCEIRO PRIVADO fica autorizado a celebrar ajustes objetivando captar outros recursos
que serã'o destinados ã execucão do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, cujo produto serã
depositado em conta bancária especifica e com livre acesso aos órgãos de controle intemo da
Adm inistracão;
7.12. E vedada a realizacão de despesas, à conta dos recursos oriundos do presente CONTRATO DE
GESTÃO, a titulo de:
a)

Taxa de administração, de gerência ou similar;

b)
Publicidade, das quais constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promocão
pessoal dos dirigentes da organizacão social, autoridades ou servidores públicos;
c)
Pagamento de beneficios a empregados do PARCEIRO PRIVADO não contemplados no seu
Plano de Cargos;
d)
Pagamento de custos indiretos, relacionados à existència material do PARCEIRO PRIVADO
na condicão de entidade privada sem fins lucrativos;
7.13. Ao final do CONTRATO DE GESTÃO, depois de pagas todas as obrigacões decorrentes da sua
execucão, eventual saldo financeiro deverã ser prontamente restituido ao PARCEIRO PÚBLICO;
CLÁUSULA OITAVA — 00 REPASSE DE RECURSOS
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8.1. As despesas decorrentes da execucao deste CONTRATO DE GESTAO, no presente exercicio,
correrao por conta de recursos orcamentdrios consignados na Lei Orcamentaria Anual, na seguinte
Dotacao Orcamentdria: 2017.3604.12.573.1035.2173.03.100.
8.2. Para os pr6ximos exercicios as despesas correrao a conta de dotacöes orcamentarias próprias,
consignadas nos respectivos orcamentos-programas, ficando o PARCEIRO POBLICO obrigado a
apresentar no inicio de cada exercicio a respectiva nota de empenho estimativa e, havendo necessidade,
emitir nota de empenho complementar, respeitada a mesma classificacao orcamentaria.
Fa

CLAUSULA NONA — DOS RECURSOS HUMANOS
9.1. 0 PARCEIRO PRIVADO utilizard os recursos humanos necessarios e suficientes para a execucdo
deste CONTRATO DE GESTAO de acordo corn o piano de gestão de recursos humanos apresentado
ern sua Proposta Técnica, podendo considerar um modelo misto de trabalhadores, composto por
servidores pablicos do PARCEIRO POBLICO e por empregados contratados, em regime celetista,
mediante processo seletivo;
9.2. E vedado ao PARCEIRO PRIVADO o pagamento de vantagem pecunidria permanente a servidor
pUblico a ele cedido, corn recurso financeiro proveniente deste CONTRATO DE GESTAO, salvo na
hipótese de adicional relativo ao exercicio de funcao tempordria de direcdo, chefia ou assessorainento;
9.3. Aos servidores pUblicos do quadro de pessoal permanente do PARCEIRO POBLICO a disposição
do PARCEIRO PRIVADO sera() garantidos todos os seus direitos e vantagens estabelecidos em lei,
vedada a incorporacao aos vencimentos ou a remuneracao de qualquer vantagem pecunidria que vier a
ser paga por este.
9.4. A contratacao de empregados e de prestadores de service ' s por parte do PARCEIRO PRIVADO
deverd obedecer as disposicoes de seu regulamento, observados os principios da impessoalidade, da
moralidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiencia, da isonomia, da publicidade e do
julgamento objetivo;
9.5. 0 PARCEIRO PRIVADO deverd executar o Plano de Formacdo Continuada, nos moldes
registrados na Proposta Técnica apresentada;
9.6. 0 PARCEIRO PRIVADO responderd pelas obrigagbes, despesas, encargos trabalhistas, tributários,
securitarios, previdencidrios e outros, na forma da legislacao ern vigor, relativos aos empregados e
prestadores de serviços por ele contratados, sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste CONTRATO
DE GESTAO para eximir-se dessas obrigayeies ou transferi-las ao PARCEIRO
BLICO;
9.7. 0 PARCEIRO PRIVADO poderd utilizar, de acordo com o Anexo Técnico, no maxim° 70%
(setenta por cento) dos recursos pUblicos que lhe forem repassados corn despesas de remuneração,
encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela Diretoria e
empregados;
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9.8. A remuneração dos membros da Diretoria do PARCEIRO PRIVADO não poderd ultrapassar o teto
do Poder Executivo estadual;
9.9. Caso o PARCEIRO PRIVADO possua mais de um contrato de gestão firmado corn o PARCEIRO
POBLICO na qualidade de organizacdo social, para a apuracdo dos limites constantes nos itens 9.7 e
9.8, serd considerado o somatório dos montantes percebidos em todos os contratos.
9.10. 0 parceiro privado gastard, no periodo de vigencia do ajuste, no máximo 70% (setenta por cento)
dos seus recursos orcamentdrios, repassados via contrato de gestão, corn despesas na remuneracdo
(incluidas vantagens de qualquer natureza) a serem percebidas pelos seus dirigentes e empregados, no
exercicio de suas funeöes.
9.11. A remuneração mensal dos cargos da diretoria, considerado conjuntamente, não poderá ultrapassar
o equivalente a 4% (quatro por cento) dos repasses mensais realizados pelo Parceiro PUblico.
9.12. Para o desempenho das atividades contempladas no contrato de gestdo, o parceiro privado contard
corn quadro de colaboradores (empregados) aprovado por seu Conselho de Administracdo, organizado
na forma de piano de cargos, saldrios e beneficios.
9.13. A remuneração do empregado nä° poderd ultrapassar olimite de 90% (noventa por cento) da major
remuneracdo paga aos membros da diretoria.
9.14. A Organizacdo Social deve comprovar mensalmente o pagamento das obrigacöes trabalhistas e
encargos socials, visando evitar formacdo de passivos que venham a ser posteriormente assumidos pelo
Poder PUblico.
9.15. Para a contratação de pessoal, o parceiro privado devera adotar procedimento seletivo próprio, ao
qual sera dada ampla publicidade, inclusive divulgacdo na imprensa oficial. 0 parceiro privado adotard
regras uniformes e impessoais, de forma a possibilitar a participacdo de todos os interessados, corn
observância dos requisitos exigidos para o exercicio das atividades.
9.16. Na hipótese do PARCEIRO PRIVADO nä° alcancar as metas pactuadas poderd o PARCEIRO
POBLICO adotar as medidas descritas no Anexo Técnico;
9.17. E vedada a contratacdo de servidores ou empregados pübiicos em atividade, ressalvados os casos
em que houver previsdo legal e compatibilidade de hordrio;
9.18. E vedada a contratação de cônjuge, companheiro ou parente, consanguineo ou afim, em linha reta
ou colateral, ate o 3 0 (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, de Secretários de Estado, de
Presidentes de autarquias, fundacöes e empresas estatais, de Senadores e de Deputados federais e
estaduais, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos Municipios, todos do Estado de Goias,
bem como de Diretores, estatutdrios ou não, da organizacdo social, para quaisquer servicos relativos a
este CONTRATO DE GESTAO;
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9.19. Os profissionais que tern as respectivas remuneracoes custeadas corn os recursos advindos desta
parceira, somente poderao exercer as suas atividades na execucão do objeto daquela, sendo-lhes vedado
o recebimento por interposta pessoa;
9.20. 0 PARCEIRO PUBLIC() fiscalizará o pagamento dos empregados admitidos pelo PARCEIRO
PRIVADO visando aferir o correto recolhimento dos valores remunerat6rios e dos encargos sociais
devidos, assim como evitar o pagamento a menor, a major ou em duplicidade;
9.21. 0 PARCEIRO PRIVADO não poderd ceder ou colocar a disposicao os empregados pagos corn
recursos do presente CONTRATO DE GESTAO;
9.22. Ocorrendo ação ou omissão que possa ser caracterizada como falta disciplinar hipoteticamente
atribuivel a servidor pnblico cedido pelo PARCEIRO POBLICO, deverd o PARCEIRO PRIVADO
comunicar, no prazo de 10 (dez) dias contados do evento, dquele para as providências cabiveis ao caso.
9.23. Em caso de acao ou omissao atribuivel a empregado do PARCEIRO PRIVADO que possa ensejar
a demissão por justa causa, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, deverd o empregador
tomar as medidas próprias no sentido de cumprir a lei.
9.24. Na hipótese de ação ou omissao atribuivel a empregado do PARCEIRO PRIVADO que mostre
contraria aos principios da Administracao Pnblica ou que caracterize como ofensiva aos agentes
pnblicos, que promova apologia e/ou pratique fatos tipificados como crime, poderd o órgao supervisor
exigir o desligamento do referido profissional.
CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERAOES
10.1. 0 presente CONTRATO DE GESTAO, a qualquer tempo, podera ser modificado pelas partes, em
aspectos quantitativos ou qualitativos, por meio da celebração de aditivos, desde que as modificaçOes
nao desnaturem seu objeto;
10.2. As alteracoes clever-5o contar corn previa justificativa por escrito, que conterd a declaraçâo de
interesse de ambos os PARCEIROS, autorização governamental, aprovacão de seus termos pelo CIPAD
e outorga pela Procuradoria-Geral do Estado;
10.3. A alteracdo dos recursos repassados implicard na revisdo das metas pactuadas, confonne os
relatórios das avaliacOes anuais emitidos pelo PARCEIRO POBLICO;
10.4. Por alteracöes quantitativas entendem-se as relativas a viges ncia do CONTRATO DE GESTAO,
bem como as referentes ao Anexo Técnico e Proposta de Trabalho apresentada pelo PARCEIRO
PRIVADO, conforme o § 1° do art. 8°-A da Lei Estadual n° 15.503, de 28 de dezembro de 2005;
10.5. Por alteracoes qualitativas entendem-se as referentes ao alcance de metas e objetivos, nos tennos
do § 2° do art. 8°-A da Lei Estadual n° 15.503, de 28 de dezembro de 2005.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO
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11.1. 0 presente CONTRATO DE GESTÃO podera ser rescindido unilateralmente pelo PARCEIR

PÚBLICO, independentemente da aplicacao de outras medidas cabiveis, nas seguintes situacões:

O

a) Durante a vigéncia deste CONTRATO DE GESTÃO a Organizacao Social parceira perder, qualquer
que seja a razao, a qualificacao como Organizacao Social no âmbito do Estado de Goiás;
b) 0 PARCEIRO PRIVADO utilizar, comprovadamente, os recursos em desacordo com o CONTRATO
DE GESTÃO e as disposições legais;
c) 0 PARCEIRO PRIVADO deixar de apresentar a prestacao de contas no prazo determinado, salvo
justificativa devidamente fundamentada, comprovada e aceita formalmente pelo PARCEIRO
PÚBLICO;
d) 0 PARCEIRO PRIVADO por dois semestres nao cumprir as metas previstas neste CONTRATO
DE
GESTÃO;
e) 0 PARCEIRO PRIVADO descumprir qualquer clausula deste CONTRATO DE GESTÃO e/ou nao
regularizar o cumprimento de obrigacao, no prazo Ihe assinalado na notificacao efetivada pelo
PARCEIRO PUBLICO;
f) Houver a ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, na forma como se encontram definidos
na
legislacao em vigor;
g) Ocorrendo a rescisao unilateral deste CONTRATO DE GESTÃO ou em razao do término de sua
vigéncia, a Organizacao Social nao mais podera fazer uso de quaisquer informacões, dados ou
documentos, recursos bancários, tecnologias, materiais, metodologias e sistematicas de
acompanhamento;
h) Em qualquer das hipóteses motivadoras da rescisao do CONTRATO DE GESTÃO, o PARCEIR
O
PUBLICO providenciara a imediata revogacao do Termo de Permissao de Uso de Bens PUblicos, móveis
ou imóveis, nao cabendo à Organizacao Social direito a qualquer indenizacao ou retencao dos mesmos;
11.2. 0 PARCEIRO PRIVADO podera suspender a execucao do presente CONTRATO DE GEST -ÃO
na hipótese de atraso dos repasses em periodo superior a 90 (noventa) dias, devendo notificar o
PARCEIRO PÚBLICO com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, acerca das medidas que serao
adotadas;
11.3. 0 PARCEIRO PRIVADO tera o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da rescisao
do CONTRATO DE GESTÃO, para quitar as obrigacões deste decorridas e prestar contas de sua gestao
ao PARCEIRO PÚBLICO;
11.4. Por acordo firmado entre as partes, desde que em razao de interesse público, mediante ato
devidamente fundamentado, este CONTRATO DE GESTÃO podera ser extinto antes de implementa o
seu termo.
<4)
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TO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA TRANSPARÉNCIA DAS AO ES DA

CONTRATADA

12.1. 0 PARCEIRO PRIVADO obriga-se a adotar acöes de transparéncia,
mantendo, em seu sitio
eletrônico na internet, obrigatoriamente, as seguintes informacoes:
a)

0 CONTRATO DE GESTAO e os seus eventuais aditivos;

b) 0 regulamento por si adotado para as alienacöes, aquisicoes de bens
e contratacaes de obras e
servicos, bem como de admissao de pessoal;
c) Seus registros contdbeis, balancos, balancetes e demais demonstrativos contdbe
is, mensais e anuais
ou de outras periodicidades;
d)

Relatórios mensais e anuais de suas acOes e atividades e outros que tenham produzid

e)

Atas de suas reunioes, que tenham relacao corn este CONTRATO DE GESTAO;

o;

f) Ato Convocatório e Avisos de selecao pirblica relativos a contratacao de
pessoal, corn critérios
técnicos e objetivos para o recrutamento de empregados;
g) Resultados do processo seletivo, corn a indicacao dos nomes dos aprovados e as
funcOes para qual
estao habilitados;
h)

Relacao mensal dos servidores publicos cedidos pelo PARCEIRO PUBLICO;

i)

Relacao mensal dos servidores priblicos que foram devolvidos ao PARCEIRO PO BLICO;

j)

Relacao mensal dos seus empregados corn os respectivos saldrios;

k) Relacao dos membros da Diretoria e das Chefias de seu organograma, corn os respecti
vos saldrios
mensais;
12.2. Interpelacoes e questionamentos acerca das atividades e/ou servico
s executados pela
CONTRATADA, formulados por autoridades ou cidadaos, deverao ser respondidas,
observado o fluxo
detenninado pela Ouvidoria Geral do Estado.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS PARTES INTEGRANTES DO
CONTRATO DE
GESTÄ0
13.1. lntegram o presente CONTRATO DE GESTAO:

•

a)

Anexo Técnico — Proposta Técnica apresentada no procedimento de selecao;

b)

Proposta de Trabalho apresentada pela organizacdo social no procedimento de
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c)

Termo de Permissao de Uso de Bens Móveis;

d)

Termo de Permissao de Uso de Bens Imóveis;

13.2. Os Termos de Permissao de Uso de Bens Móveis e Imóveis sera° elabora
dos em caderno
processual proprio, mas a este apensado, onde deverao ser descritos detalhadament
e cada bem e a
unidade pUblica que se encontram.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DO PARCEIRO
PRIVADO
14.1. 0 PARCEIRO PRIVADO é responsavel pelas indenizaçoes decorrentes de
acao ou omissao
culposa que seus agentes, nessa qualidade, causarem aos usuários das unidades pUblica
s pelas quais é
responsavel, bem como aos bens piiblicos móveis e imóveis os quais !he foram permitid
os o uso, sem
prejuizo da aplicação das demais sanceies cabiveis.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES
15.1. A inobservância pelo PARCEIRO PRIVADO de regra constante deste CONTR
ATO DE GESTA0
ou de lei autorizard o PARCEIRO PUBLIC°, garantido o contradit6rio e ampla
defesa, aplicar as
penalidades abaixo:
a)

Advertencia;

b)

Suspensao da execucao do contrato de gestao;

c)
Multa, proporcional a gravidade do fato, aplicada individual e solidariamente também
aos
dirigentes da Organização Social, conforme previsto no artigo 15, §2° da Lei Estadua
l n° 15.503/2005;
d)

Rescisao do Contrato;

e)

Desqualificacao;

15.2. A imposicao de qualquer das sancoes estipuladas nesta clausula nao elidird
o direito do
PARCEIRO PUBLIC° exigir indenizacao dos prejuizos sofridos;
CLÄUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO
16.1. Fica eleito o Foro desta Comarca de Goiania para dirimir quaisquer chlvidas ou solucion
ar questOes
que nao possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a qualque
r outro, por mais
privilegiado que seja.
CLÄUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACÂO
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.11.00,F SECRETARIA DE
L)ESENVOLVIMENTO

17.1. A publicacao do presente CONTRATO DE GESTÃO no Diario Oficial do Estado, por extrato,
sera providenciada, imediatamente, após sua outorga, correndo as despesas por conta da secretaria de
estado ou da entidade da administracao indireta da area do servico objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
18.1. Os casos omissos deverao ser decididos pelo PARCEIRO PÚBLICO, aplicando-se os diplomas
legais pertinentes à matéria, os preceitos de direito público e, supletivamente, as disposicões de direito
privado no que for compativel.
E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em trés vias de igual teor e forma,
perante 2 (duas) testemunhas, para que se produzam seus devidos e legais efeitos.
Goiania - GO,

O

de

f

de 2017.

Alexandre Eduardo Felipe Tocaýitins
Procurador-Geral do Estaddi

Francis~aHd1P..~Secretario de I4s6n/o1vimento Econômico
(PARCEIRO PÚBLICO)

ARMENIO P E SOUZA RANGEL
Instituto Reger de Educacao, Cultura e Tecnologia
(PARCEIRO PRIVADO)

Testemunha I:

Testemunha 2:
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