
   ATO

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 005/2016-SED

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e

Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no uso de suas atribuições legais,

considerando o resultado final do Chamamento Público nº 005/2016-SED proclamado pela

Comissão Especial de Seleção constituída pela Portaria nº 1.244/2016-GAB, e com fulcro no

8 1º do art. 6º-B da Lei Estadual nº 15.503/2005 e no item 13.1 do Edital,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o Chamamento Público nº 005/2016-SED (Lote nº 01), em

face da regularidade e legalidade de todos os atos praticados pela Comissão de Seleção, e

ADJUDICARseu objeto ao Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde

— IBRACEDS (CNPJ nº 11.067.643/0001-79).

Processo: 201400018000873

Objeto: Seleção de Organização Social qualificada em educação profissional tecnológica

e desenvolvimento tecnológico no âmbito do Estado de Goiás para celebração

de Contrato de Gestão objetivando transferir a administração dos equipamentos

públicos integrantes do Lote 1 da REDE ITEGO — Rede Pública Estadual de

Educação Profissional e a operacionalização das ações de educação profissional

de Goiás, definidas pela SED, 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 de graduação e pós-graduação,

nas modalidades presencial e a distância, das ações de desenvolvimento e

inovação tecnológica - DIT, por meio de atividades de transferência de
tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e promoção e fortalecimento de

ambientes de inovação, bem como as atividades de apoio auxiliares ao setor

produtivo.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOE DE AG ULTURA, PECUÁRIA
E IRRIGAÇÃO, em Goiânia — GO,aos 14 dias de fevereiro 017.
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