GOVERNO DE GOIÁS
Exalta

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº O “| /2017-SED

Ajuste de Parceria na forma de Contrato de Gestão, que entre
si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de
Estado

de

Desenvolvimento

Econômico,

Científico

e

Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação, e o

Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia, pessoa
Jurídica de direito privado, qualificada como Organização
Social de Educação Profissional e Tecnológica e de
Desenvolvimento Tecnológico.

PARCEIRO PÚBLICO: ESTADO DE GOIÁS,pessoajurídica 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 nº 14.800, residente e

domiciliado nesta Capital, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
IRRIGAÇÃO, com sede na Rua 82, nº 400, 5º Andar, Setor Central, CEP 74.015-908, em Goiânia,

Estado de Goiás. inscrita no CNPJ/MF nº 21.652.711/0001-10 , neste ato representada por seu
Secretário, Sr. FRANCISCO GONZAGA PONTES,brasileiro, divorciado, RG nº 587890 DGPCGO 2º via, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 137.004.991-9], residente e domiciliado em
Anápolis - Goiás.

PARCEIRO PRIVADO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃOCENTEDUC. pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa. qualificada como
Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no
Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.624 de 06 deabril de 2016, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 22.579.469/0001-60, com sede na 9º Avenida, nº 890, Quadra 13-E, Lote 24, CEP 74643-080,

em Goiânia — GO, neste ato representada por LUIZ ANTÔNIO SIGNATES FREITAS. portador do
RG nº 878.672 - SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº252.432.501-63, residente e domiciliado nesta
Capital.

RESOLVEM, na forma preconizada pela Lei Estadual nº 15,503/05, e suas alterações posteriores, bem
como no Edital de Chamamento Público nº 09/2016-SED, celebrar o presente CONTRATO DE
GESTÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO,por meio de fomento público, tem por objeto a formação
de parceria para administração dos equipamentos públicos integrantes do LOTE 05 da Rede Pública
Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional

de Goiás, definidas pelo Parceiro Público, consubstanciadas em atividades de ensino. pesquisa e
extensão, ofertadas por meio de cursos e programas de formação inicial continuada ou qualificação
profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica d
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GESTÃO. observados para tanto oslimites impostos pelos incisos V e VIII do am. 4º. cc ar. 8º. II.
ambos da Lei Estadual nº 15.503. de 28 de dezembro de 2005. e suas alterações posteriores:

2.25. Garantir o pagamento dopiso salarial dos empregados celetistas. qualquer que seja a categoria
profissional:

2.26. Observar fielmente a legislação trabalhista, bem como manter emdia o pagamento das obrigações
tributárias e previdenciárias relativas aos seus empregados e prestadores de serviços. com o

fornecimento de certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, sempre que solicitadas
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2.27. Cumprir a programação anual de formação continuada para os recursos humanos, conforme
Proposta Técnica apresentada;

2.28. Cumprir rigorosamente as normas do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e

Medicina do Trabalho. de acordo coma legislação:

2.29. Fomecer os equipamentos de proteção individual e coletivo que se mostrarem necessários ao
desempenho dasatividades objeto deste CONTRATO DE GESTÃO:
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2.65. Responsabilizar-se pelos pagamentos das despesas dos contratos refejidos
montante será glosado do valora ser transferido;
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Elise
a
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*-26.
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E
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no Anexo Técnico e na Proposta Técnica apresentada.
es descritas
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Pp todas

. S RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO
USU TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕE
CLÁ
E
Ee
São responsabilidades do PARCEIRO PÚBLICO:
3.1. Efetuar os repasses mensais definidosna cláusula oitava deste CONTRATO DE GESTÃO;
alcance do
3.2. Prestar ao PARCEIRO PRIVADO o apoio técnico e administrativo necessário para o

objeto deste CONTRATO DE GESTÃO. desde que não acarrete em ônusfinanceiro extra;

GESTÃO;
3.3. Acompanhar. monitorar e avaliar a execução das ações deste CONTRATO DE

e o imóvel correspondente, para a
3.4. Permitir o uso de bens móveis que guamecem unidade pública
exclusiva utilização na execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO;
decorrentes do cumprimento de
3.5. Ressarcir o PARCEIRO PRIVADO poreventuais desembolsos
ocorrido anteriormente à data
condenaçãojudicialtransitada em julgado, cujos fatos geradores tenham

da celebração deste CONTRATO DE GESTÃO:

rência do Governo do Estado
3.6. Manternosítio eletrônico do órgão supervisor e no Portal de Transpa
DE GESTÃO;
os dados sobre a execuçãoe avaliação do presente CONTRATO
segundo as regras definidas
3.7. Proceder à cessão de servidores públicos ao PARCEIRO PRIVADO

Ê

pelos art.8-C e 14-B da Lei nº 15.505:

cedidos ao PARCEIRO
3.8. Proceder ao pagamento dos vencimentos dos servidores públicos
mensal;
PRIVADO.cujo montante será abatido do valor de cada repasse

|

|,

PRIVADO por meio dos sistemas
3.9. Acompanhar a evolução das ações executadas pelo PARCEIRO

informatizados de gestão porsi disponibilizados:

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS
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iços mediante o uso de mão de obra qualificada e capacitada
Paraatuar nas unidades públi
Ublicas que inte 8 ram o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO;
1 ata
3 Ins tituir
itui ações
A
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garantam o u so

Outras Instâncias Sociais:
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Div
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1
1
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/ valendo-se
ir!
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e, se necessário,
qu 1 ado dos Serviços públicos

'
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ulga
:
e
;
i
i
viabiliza
E F Junto àà Comunidade
a Política
de Governo na área
abrangida
por esta parceria,
n 9 à participação
icinacã popular na reformulação das ações;

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO E DA
AVALIAÇÃO
5.1. A Comissão de Avaliação a que alude o $2º, do art.10,da Lei 15.503 será constituída, no
prazo
máximo deaté 10 (dez) dias apósa 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 Avaliação que poderá se valer
de terceiros para assessorá-la;

apuração
5.1.2. A despesa considerada imprópria e realizada no curso deste contrato será objeto de
e o
defesa
ampla
a
PRIVADO
O
PARCEIR
ao
mediante a adoção de medidas que assegurem
contraditório;

$.1.3. Notificado o PARCEIRO PRIVADO sobre a hipótese de existência de despesa considerada
imprópria, este poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do aviso, apresentar
justificativas ou providenciar a regularização;

5.1.4. Rejeitadaa justificativa o PARCEIRO PRIVADOpoderá interposto recurso perante o titular do
órgão supervisor, no prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência da decisão;
5.1.5. Indeferido o recurso,o titular do órgão supervisor aplicará a penalidade cabível;
5.1.6. Serão consideradas impróprias as despesas que, além de ofenderemos princípios da legalidade,
moralidade e economicidade, não guardarem qualquer relação com os serviços prestados, como por
exemplo: festas de confraternização de empregados; repasse de multas pessoais de trânsito; distribuição
de brindes e custeio de atividades não condizentes com o objeto contratual,

5.2. Os resultados atingidos com a execução deste contrato deverão ser analisados trimestralmente pela
Comissão de Avaliação que norteará as correções Que forem necessárias para garantir à plena eficácia
do presente contrato de gestão;
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O interesseas
.
Administração Pública.€
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om a aplicação das penalidades previstas no presente
GESTÃO assegurando ao PA RCEIRO
defesa.
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CLÁUSULA

SETIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

dl. Para executar o obi

Técnico e na
Prop osta de Trabalho pe ONTRATO DE GESTÃO especificados no Anexo
ae O PÚBLICO repassará ao PARCEIRO PRIVADOa importância
elob al estimada. durante
e

quinhentos sete

igência deste instrumento, de R$ 88.507.916,10 (oitenta e oito milhões
mil
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desmonta:

os nos orçamentos dos anos subsequentes e nalegislação estadual aplicável

aos contratos

caderneta de
7.3. Enquanto não utilizados os recursos repassados, estes deverão ser aplicados em

dívida pública,
poupança ou fundo de aplicação financeira composto majoritariamente portítulos da
exclusivamente
observado o disposto no item 7.7, devendo os resultados dessa aplicação ser revertidos

ao cumprimento do objeto deste CONTRATO;

O, a execução do presente
7.4. Sem prejuízo dos repasses efetuados pelo PARCEIRO PÚBLIC
s de:
CONTRATO DE GESTÃO será complementada com os recursos advindo

s de entidades nacionais ou estrangeiras, públicas
a) doações, legados, patrocínios, apoios e contribuiçõe
ou privadas;

b) rendimentos de aplicações de ativos financeiros;
c) venda de espaço publicitário;

d) exploração comercial das instalações;

izados pelo PARCEIRO PÚBLICO.
e) outros ingressos, devidamente autor
co, mediante ato
conforme recomende o interesse públi
7.5. Poderá o PARCEIRO PÚBLICO,
tivo, além dos
Execu
do
da área afim, a ser ratificado pelo Chefe
fundamento da autoridade supervisora
investimento,
de
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18. Deverá
o PARCEI RO
PRIVADO manter e mo
viment ar os recursostransferidos pelo PARCEIRO
PUBLICO e
m conta bancár
ia especific

Provenientes de ou
tras fontes;

a, de modo que não sejam confundidas com os recursos

7.9. Caberá ao PA
RCEIRO PRIVA
DO apresentar à Comissão de Avaliação os extratos de
Movimentação mens
al e balancetes co nsolidados,
da totalidade das despesas e receitas separadas por
fonte

e categoria:

TÃO. Deverá o PARCEIRO PRIVADO,relativamente
à conta de recursos transferidos pelo Estado,
renunciar ao sigilo bancário em benefício dos órgãos e das
entidades de controle interno da

Administração:

7.M. O PARCEIRO PRIVADO fica autorizado a celebrar ajustes objetivando captar
outros recursos
que serão destinados à execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, cujo produto
será
depositado em conta bancária especifica e com livre acesso aos órgãos de controle interno
da
Administração;

7.12. É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos oriundos do presente CONTRAT
O DE
GESTÃO,a título de:
a)

Taxa de administração, de gerência ou similar;

b)
Publicidade, das quais constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal dos dirigentes da organização social, autoridades ou servidores públicos;

c)

Pagamento de benefícios a empregados do PARCEIRO PRIVADOnão contemplados no seu

Plano de Cargos;

d)
Pagamento de custos indiretos, relacionados à existência material do PARCEIRO
PRIVADO
na condição de entidade privada sem fins lucrativos;
7.13. Aofinal do CONTRATO DE GESTÃO, depois de pagas todas as obrigaçõe
s decorrentes da sua

execução, eventual saldo financeiro deverá ser prontamente restityido ao PARCEIRO PÚBLICO
;

x
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tar O Plano de Formação Continuada, nos
9.5. O PARCEIRO PRIVADO deverá execu
registrados na Proposta Técnica apresentada:
, despesas, encargos trabalhistas,tributários,
9.6.0 PARCEIRO PRIVADOresponderá pelas obrigações
em vigor, relativos aos empregados e
securitários. previdenciários e outros. na forma da legislação
oinvocar a existência deste CONTRATO
prestadores de serviços por ele contrat ados, sendo-lhe defes
PÚBLICO;
DE GESTÃO paraeximir-se dessas obrigações outransferi-las ao PARCEIRO

|

no máximo 70%
9.7. O PARCEIRO PRIVADOpoderá utilizar, de acordo com o Anexo Técnico,
de remuneração,
despesas
com
os
repassad
forem
lhe
(setenta por cento) dos recursos públicos que

Diretoria e
encargos trabalhista s e vantagens de qualquer natureza, ifclusive os percebidos pela
empregados:
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na forma de plano de cargos.salários e benefícios.
9.13. A remuneração do empregado não poderá ultrapassaro limite de 90% (noventa por cento) da maior

remuneração paga aos membros da diretoria.

9.14. A Organização Social deve comprovar mensalmente o pagamento das obrigações trabalhistas e
encargossociais. visando evitar formação de passivos que venham a ser posteriormente assumidos pelo
Poder Público.
seletivo próprio, ao
9.15. Para a contratação de pessoal, o parceiro privado deverá adotar procedimento
parceiro privado adotará
qual será dada ampla publicidade, inclusive divulgação na imprensa oficial. O
os interessados, com
todos
de
ão
participaç
a
r
regras uniformes e impessoais. de forma a possibilita
observância dos requisitos exigidos para o exercício das atividades.

o PARCEIRO
9.16. Na hipótese do PARCEIRO PRIVADO nãoalcançar as metas pactuadas poderá
PÚBLICO adotar as medidas descritas no Anexo Técnico;
, ressalvados os casos
9.17. É vedada a contratação de servidores ou empregados públicos em atividade
em que houver previsão legal e compatibilidade de horário;
ou afim, em linha reta
9.18. É vedada a contratação de cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo
os de Estado, de
ou colateral. até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, de Secretári
s federais e
Deputado
de
e
s
Senadore
de
estatais,
Presidentes de autarquias. fundações e empresas

Goiás,
estaduais. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado dos Municípios, todos do Estado de
a
bem como de Diretores. estatutários ou não, da organização social, para quaisquer serviços relativos

este CONTRATO DE GESTÃO;
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕE
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do Estado, porextrato,
17.1. A publicação do presente CONTRATO DE GESTÃO no Diário Oficial

será providenciada, imediatamente, após sua outorga, correndo as despesas por conta da secretaria de

estado ouda entidade da administração indireta da área do serviço objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
os diplomas
18.1. Os casos omissos deverão ser decididos pelo PARCEIRO PÚBLICO,aplicando-se
legais pertinentes à matéria, os preceitos de direito público e, supletivamente, as disposições de direito
privado no que for compatível.

rma
i
teor € forma,
vi de igual
Es vias
:
em três
E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento
perante 2 (duas) testemunhas, para que se produzam seus devidose legais efeitos.

Goiânia-G0,05 de Junho

de 2017.

Testemunha 1:

Testemunha 2:
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