REGULAMENTO DE RECRUTAMENTO, SELECÁO E CONTRACÁO DE PESSOAL
CAPÍTULO 1— DO OBJETIVO
Definir as premissas para captação, seleção e contratação de pessoal, objetivando suprir as demandas
das vagas previstas no Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde - IBRACEDS,
pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo estado de Goias pelos
decretos Decretos n° 8447/2015 e n° 8815/2016, incluídas aquelas oriundas de relações contratuais,
convênios ou outras avenças firmadas com órgãos públicos ou empresas privadas, através de técnicas
que visam avaliar os conhecimentos gerais, competências e potencialidades dos candidatos, em
conformidade com o perfil exigido para o preenchimento das vagas, observando os princípios da
impessoalidade, da moralidade, da boa fé, da probidade, da economicidade, da eficiência, da
isonomia, da publicidade e do julgamento objetivo.
CAPÍTULO 2— DA APLICACÁO
As regras dispostas no presente regulamento se aplicam a todas as contratações do Instituto Brasileiro
de Cultura, Educação, Desporto e Saúde - IBRACEDS, referentes ao contrato de gestão e serão
regidas pela Consolidação das leis do trabalho - CLT.
CAPÍTULO 3— DO GLOSSÁRIO
3.1 Ampla concorrência: Corresponde às vagas gerais disputadas, separadas aquelas destinadas aos
portadores de necessidades especiais.

•

3.2 Avaliação curricular: Avaliação de habilitações acadêmicas e profissionais.
3.3 Competência: É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são os diferenciais
de cada indivíduo e afetam seus resultados em tudo o que realizam.
3.4 Demandante: Setor ou departamento que solicita a contratação.
3.5 Edital Chamamento: Forma de divulgação oficial.
3.6 Entrevista por Competência: É um instrumento que busca investigar comportamento e
características que confirmam ou não a presença de determinados atributos ou competências.
3.7 Processo seletivo: É um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente
qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da instituição, que baseia-se na observância aos
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princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da isonomia, previstos
no artigo 37 da Constituição Federal.
3.8 Recrutamento: É a captação de recursos humanos existentes no mercado de trabalho,
objetivando suprir a demanda de vagas na instituição.
3.9 Recrutamento externo: conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos
potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização.

•

3.10 Recrutamento misto: conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos internos
e externos, potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização.
3.11 Cargo: composição de todas as atividades desempenhadas pelo profissional empregado que
podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em certa posição formal do organograma
da empresa.
3.12 Espaço Ocupacional: espaço ocupacional é definido por um conjunto de atribuições típicas
para um cargo num determinado processo. Para atuar neste espaço ocupacional o profissional precisa
desenvolver competências especificas, ou seja, competências técnicas definidas.
3.13 Função: conjunto de tarefas ou de atribuições, sistemáticas e reiteradas.
3.14 Triagem: Análise comparativa entre as informações registradas pelo candidato no formulário
de cadastro de curriculo e os requisitos publicados da vaga.

•

3.15 Seleção: É a utilização de técnicas que visam medir os conhecimentos gerais, competências e
potencialidades dos candidatos, alinhadas As competências definidas pela instituição.
3.16 Avaliação de Desempenho Inicial: É a realização de um processo avaliativo, logo a pós o
período experimental do novo funcionário, com o objetivo de acompanhar o desempenho do novo
funcionário, feita pelo supervisor imediato ou gestor do departamento, a fim de verificar a efetivação
do mesmo na referida função contratada.
3.17 Contratação em Período de Experiência: É o contrato de experiência, realizado na
modalidade de contrato por prazo determinado, cuja finalidade é a de verificar se o empregado tem
aptidão para exercer a função para a qual foi contratado. Da mesma forma, o empregado, na vigência
do referido contrato, verificará se adapta-se A estrutura hierárquica dos empregadores, bem como is
condições de trabalho a que está subordinado. É a utilização de técnicas que visam medir os
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conhecimentos gerais, competências e potencialidades dos candidatos, alinhadas As competências
definidas pela instituição.

•

3.18 Contrato com Tempo Determinado: É o contrato de trabalho que tem datas de inicio e término
antecipadamente combinadas entre o trabalhador e o empregador. 0 contrato por prazo determinado
já previsto na CLT se refere a atividades temporárias ou transitórias e ao contrato de experiência. A
nova modalidade de contratação criada pela Lei n.° 9.601/98, depende sempre de previsão em
convenção ou acordo coletivo e abrange qualquer atividade da empresa, devendo gerar,
obrigatoriamente, aumento de postos de trabalho (vagas).
3.19 Remanejamento: movimentação de pessoal entre setores ou entre unidades, no mesmo cargo.
3.20 Promoção: alteração do cargo ou função, em linha ascendente, do profissional já empregado
da instituição, que, tendo participado de processo seletivo, for selecionado para novo cargo ou
função.
CAPÍTULO 4— DAS SIGLAS UTILIZADAS
4.1 GP: Gestão de Pessoas
4.2 CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social
4.3 SINE: Sistema Nacional de Emprego
4.4 PCD: Pessoa com Deficiência

•

4.5 OS: Organização Social
4.6 CG: Contrato de Gestão
4.7 CLT: Consolidação das Leis do Trabalho
4.8 PCS: Plano de Cargos e Salários
CAPÍTULO 5— DAS ATIVIDADES
5.1 Observações Gerais
a) Não é permitida nos termos da lei federal n° 9.029/95 a adoção de discriminação de cor, estado
civil, religião, nacionalidade, credo politico, sexo, orientação sexual e idade;
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b) 0 processo seletivo respeitará as exigências definidas como perfis para ocupação da vaga,
podendo sofrer alterações decorrentes de obrigações oriundas de pactos firmados com entidades
públicas ou privadas e/ou do demandante;
c) 0 recrutamento deverá acontecer, salvo nos casos das hipóteses previstas no capitulo lo, por meio
de divulgação de Edital de Chamamento, na imprensa oficial de cada Estado que estiver vinculado,
bem como no site do IBRACEDS, no prazo mínimo de 5 dias antes da realização da seleção.

•

d) Não ha limite de número de candidatos para participação no processo seletivo, no entanto, apenas
serão indicados para a entrevista individual, caso corresponda à última fase da seleção, até 06 (seis)
candidatos classificados a mais da quantidade de vagas disponíveis, e assim sucessivamente, até o
encerramento, com sucesso, da seleção;
e) 0 quantitativo de vagas disponíveis será definido pelo demandante, através de formulário
constante no ANEXO I;
O A aprovação no processo seletivo apenas classificará o candidato para futura contratação.
IBRACEDS reserva-se o direito de proceder as contratações conforme a necessidade do serviço com
prazo máximo de 12 meses de validade do processo seletivo;
g) Poderá ser responsabilidade de consultoria externa contratada o processo de recrutamento para
captação e triagem dos candidatos conforme exigência da vaga e requisitos estabelecidos pelo
IBRACEDS;

•

h) Para a contratação dos serviços de consultoria externa especializada sera realizada nos termos do
Regulamento próprio do IBRACEDS, sendo escolhida a que apresentar uma melhor relação "custo
x beneficio";
i) A consultoria contratada deverá observar os critérios estabelecidos pela Superintendência
Administrativa Financeira, Superintendência de Planejamento, o presente regulamento, bem como
outras orientações do Diretor Presidente.
5.2 Responsabilidades do Demandante
a) Imprimir e preencher o impresso ANEXO I, Solicitação de Abertura de Vaga definindo o perfil
especifico da vaga de acordo com PCS valido pelo IBRACEDS;
b) Justificar a necessidade da vaga através de relatório e providenciar as devidas aprovações no
VI
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formulário indicado como ANEXO I, de acordo com o tipo de contratação, e enviá-lo ao GP;
c) Participar do processo de seleção quando a análise exigir conhecimento técnico conforme perfil
solicitado;
d) Realizar entrevistas individuais com os candidatos informando em campo especifico do ANEXO
II o seu parecer final, observadas, se for caso, as exigências contidas no edital de seleção;
e) Informar ao Departamento de pessoal o(s) nome(s) do(s) candidato(s) aprovado(s) e a data(s) de

•

admissão, para que seja dada continuidade no processo de contratação;
f) Fazer Avaliação de Desempenho Inicial, para efetivação da contratação, após contrato de
experiência probatório.

5.3 Responsabilidades do RH
a) Cobrar do setor responsável todos os impressos necessários para o inicio do processo de
recrutamento;
b) Complementar o termo de referência para seleção, base para o edital, quando for o caso,
adaptando-o ao PCS, valido na época da solicitação, do IBRACEDS;
c) Providenciar meios de anúncio elaborando edital de chamamento, quando necessário, e/ou
providenciando divulgação em outros meios (sites, consultoria externa, jornais e/ou sistema de
intermediação de mão de obra), conforme exigências contratuais, PCS e perfil da vaga;

•

d) Orientar e acompanhar o processo d( recrutamento quando houver contratação de consultoria
externa;
e) Aplicar ou acompanhar, quando houver consultoria externa, a aplicação dos teste psicológico e/ou
comportamentais especifico, conforme perfil da vaga;
f) Elaborar o processo de descrição de função, conforme PCs valido na época da solicitação, que
deverá nortear os processos seletivos de substituição;
g) Coordenar o agendamento das entrevistas com cada candidato;
h) Encaminhar ao demandante os finalistas e reservar um dia para que ocorram as entrevistas;
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i) Coordenar o agendamento das entrevistas dos finalistas;
j) Manter atualizados os candidatos participantes, preferencialmente através do sitio do IBRACEDS,
conforme o andamento da seleção; Manter no sitio do IBRACEDS, na Area do portal transparência,
as informações atualizadas referente aos processos seletivos;
k) Seguir o plano de remuneração estabelecido no PCS para o contrato de gestão em questão, ou o
plano de remuneração estabelecido pelo IBRACEDS para contratações da sede;

•

I) Realizar estudo de remuneração junto a Diretoria da Area solicitante, para cargos de liderança,
considerando a última ou a atual remuneração e benefícios do candidato aprovado, comparando a
remuneração e benefícios oferecidos e at alizar o PCS, sempre que necessário;
m) Informar ao candidato a modalidade de contratação em período de experiência de 90 dias e
solicitar os documentos constantes no ANEXO HI;
n) Obedecer aos seguintes prazos para todos os processos de recrutamento, seleção e admissão:
I. máximo de 30 dias, a contar da data da solicitação da vaga, para aumento de quadro;
Mínimo de 20 dias e Máximo a 60 dias, a contar da data da solicitação da vaga, para aumento
de quadro;
II. máximo de 20 dias para substituição de quadro. Mínimo de 10 dias e Máximo a 40 dias, a
contar da data da solicitação da vaga, para substituição de quadro.

•

CAPÍTULO 6— DA SELEÇÃO
a) O processo seletivo respeitará as exigências definidas como perfis para ocupação da vaga, podendo
sofrer alterações decorrentes de obrigações oriundas de pactos firmados com entidades públicas ou
privadas e/ou do demandante;
b) Como critério de seleção, está será púl lica mediante publicação de edital de chamamento;
c) Os editais de chamamentos, em seu inteiro teor, serão publicados no sitio do IBRACEDS, de
acordo com a obrigatoriedade de cada Estado ao qual estiver vinculado e demais normativas
estaduais, no prazo mínimo de 5 dias antes da realização da seleção;
d) Será de responsabilidade do RH acompanhar o processo seletivo juntamente corn o demandant
da vaga;
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.ibraceds.org.br cotlia
NRI: 03.014.779/0001-79

BitAcEps
IW L4Ic Cahn,

Itiatuga,

e) Serão utilizadas as seguintes formas de avaliação, separada ou simultaneamente, a depender das
exigências que lastrem a contratação:
I.

Avaliação escrita, objetiva e/ou subjetiva;
Avaliação oral;

•

III.

Avaliação prática;

IV.

Avaliação psicológica e/ou comportamental;

V.

Avaliação curricular;

VI.

Avaliação através de dinâmica de grupo;

VII.

Avaliação através de entrevista individual por competência.

VIII.

Avaliação de Desempenho Inicial.

O Em casos de urgência de contratação de pessoal, quando se tratar de vagas que demandem
capacidade técnica especifica, poderão ser dispensadas algumas das modalidades previstas nos
incisos anteriores, a fim de dar celeridade ao atendimento do serviço prestado. Entretanto, o processo
seletivo obedecerá minimamente requisitos que regulamente os procedimentos de seleção,
respeitando os princípios da publicidade, economicidade, da impessoalidade e da eficiência.
g) As etapas de avaliações poderão ter caráter eliminatório e/ou classificatório, dependendo das

•

exigências que lastrem a contratação, incluídas aquelas constantes de pactos firmados com entes
públicos ou empresas privadas, e/ou perfil da vaga.
Parágrafo único. Todas as contratações seguirão uma lista de cadastro reserva, mediante os critérios
de seleção estipulados no edital chamamento.

CAPITULO 7 —DOS INSTRUMENTOS
7.1 Da Avaliação Escrita
a) A Avaliação Escrita poderá conter questões objetivas e/ou subjetivas e tem a finalidade de avaliar
o conhecimento técnico do candidato na ;=rea de atuação escolhida.
e) Poderão ser utilizados conteúdos de conhecimentos gerais (português, matemática, informática,
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outros) e conhecimentos específicos, em conformidade com a vaga.
c) A Avaliação Escrita poderá ser utilizada nas vagas destinadas a qualquer nível de escolaridade,
conforme o caso.
d) Sera exigida pontuação minima de 50% (cinquenta por cento) do total da avaliação para
aprovação.

•

e) A Avaliação Escrita terá caráter eliminatório.
7.2 Da Avaliação prática
a) A Avaliação Prática destina-se a avaliar a adequabilidade do candidato na execução das tarefas
típicas da vaga escolhida.
b) Os critérios de Avaliação serão estabelecidos conforme as habilidades exigidas pela vaga.
c) A Avaliação Prática poderá ser utilizada nas vagas destinadas a qualquer nível de escolaridade,
conforme o caso.
d) A Avaliação Prática terá caráter eliminatório.
7.3 Da Avaliação curricular

•

a) A Avaliação Curricular compreende a análise de cursos realizados, títulos, experiências de
trabalho e produção cientifica, com contagem de pontos conforme tabelas especificas para cada
cargo.
b) Os critérios de apresentação dos documentos deverão ser especificados na divulgação do processo
seletivo.
c) A avaliação curricular poderá ser utilizada para as vagas de nível médio/técnico e/ou nível
superior, e terá caráter eliminatório.
7.4 Da Avaliação Psicológica e/ou Comportamental
a) A Avaliação Psicológica e/ou comportamental é um processo realizado através do emprego de
instrumentos científicos que possibilitam a identificação de aspectos psicológicos e/ou
comportamentais do candidato, objetivando um prognóstico do desempenho nas atividades
/ 0 1 7 - Página 8114
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referentes à vaga almejada.
b) Os critérios para definição do tipo de instrumento a ser utilizado basear-se-ão no perfil da vaga.
Poderão ser utilizados instrumentos científicos devidamente reconhecidos pelo CFP — Conselho
Federal de Psicologia e/ou instrumentos de referência no meio empresarial, quando se tratar de testes
comportamentais.

•

c) A Avaliação Psicológica e/ou Comportamental poderá ser utilizada para seleção de profissionais
de qualquer nível de escolaridade.
d) A Avaliação Psicológica e/ou Comportamental terá caráter classificatório.
7.5 Da Avaliação através de dinâmica de grupo
a) A Dinâmica de Grupo é um conjunto de técnicas para identificação dos comportamentos e relações
dos indivíduos no meio em que vive.
b) Os critérios de avaliação da dinâmica de grupo serão estabelecidos conforme comportamentos e
atitudes identificadas no perfil da vaga.
c) Poderá ser utilizada na fase classificatória do processo seletivo, sendo utilizada para levantamento
das características comportamentais necessárias à vaga.
7.6 Da Avaliação através de entrevista individual por competência

•

E um instrumento que busca avaliar a capacidade do candidato, em sua declaração comportamental,
fornecer resposta estruturada conforme uma situação que tenha ocorrido em seu histórico
profissional e/ou pessoal.
A entrevista individual por competência poderá ser utilizada para seleção de candidatos de qualquer
nível de escolaridade e o seu caráter é classificatório.
CAPÍTULO 8 —DA ADMISSÃO E CONTRATACÃO
a) 0 processo de admissão/contratação será realizado mediante convocação do GP do IBRACEDS,
obedecendo ao interesse e a conveniência do Instituto e as regras constantes do edital de seleção,
quando for o caso;
d) Na hipótese de seleção realizada mediante edital público, decorrente de exigência constante de
,t 9114
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avenças firmadas entre o IBRACEDS e entes públicos, antes da publicação do resultado final, o
processo deverá ser remetido ao Departamento Jurídico da OS a fim de analisar a regularidade do
processo, devendo se manifestar no máximo em 24h;
c) Após finalização do processo seletivo, o departamento GP deve solicitar que candidato entregue
os documentos descritos no ANEXO III. Deverá informar o período de experiência, que será de 45
dias, prorrogável por mais 45 dias totalizando o período máximo de 90 dias;
d) No momento da entrega dos documentos o candidato será encaminhado para a realização dos

•

exames admissionais, conforme a atividade a ser desempenhada, de acordo com o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO. 0 médico que realiza os exames faz a análise e
emite parecer final quanto As condições de saúde para a contratação. Nenhum colaborador poderá
começar a exercer suas atividades profissionais, antes de realizar todos os exames;
e) Havendo incompatibilidade insanável, atestada por junta médica, entre o cargo pretendido e a
patologia porventura identificada no candidato aprovado, este não poderá ser contratado.
f) 0 primeiro dia de trabalho do novo colaborador deverá ocorrer em dias úteis em sistema diário
(SD).
g) Os colaboradores deverão ser cadastrados no sistema de ponto, sendo de responsabilidade do
departamento OP fazer o cadastro e orientar a rotina do Ponto.
h) E papel do departamento OP averiguar se o colaborador possui conta bancária. Se positivo,
solicitar todos os dados da conta. Caso não tenha, o departamento GP deverá entregar ao colaborador
a solicitação de abertura de conta.

e

i) 0 colaborador deve comparecer a uma agência, conforme carta de encaminhamento, munido da
solicitação para realizar a abertura da conta. Após a abertura o colaborador deve entregar documento
contendo os dados da conta, ou cópia do cartão do banco ao departamento GP.

CAPÍTULO 9— DOS CUSTOS
a) Todos os custos referentes ao processo de recrutamento e seleção de profissionais devem ser
previstos, acordados e faturados no centro de custo da área requisitante.
b) Material a ser utilizado em recrutamento e seleção, será solicitado com antecedência, com a
autorização da Coordenação de GP.
l0 14
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CAPÍTULO 10 —DAS OBSERVACCWS GERAIS

•

A contratação de colaboradores para ocupar cargos de chefia, direção, assessoramento superior,
previstos no organograma da administração e de cada unidade de ensino gerida, bem como os de
secretária e comprador, por se tratarem de cargos de confiança, serão livremente escolhidos pelo
Diretor Presidente e Superintendentes do IBRACEDS, sendo que estes últimos dependem da
aprovação da Diretoria do IBRACEDS e boas práticas de combate ao nepotismo, e conforme
determina o art. 8°-C da Lei 15.503/2005 do Estado de Goias em atendimento as exigências quanto
As discriminações das atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da Organização
Social," em conformidade com os princípios da impessoalidade, da moralidade,d a boa fé, da
probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade e do julgamento objetivo.
Os organogramas acima mencionados deverão ser submetidos A aprovação do órgão supervisor do
contrato de gestão, no prazo máximo de 90 dia, contados a partir da publicação deste regulamento
na imprensa oficial.
Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Superintendência do IBRACEDS em
conjunto com a Presidência, submetendo-se suas decisões à ratificação do Conselho de
Administração.
0 presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

•

Antonio de LiaA p sida
Pres dent
IBRACEDS
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ANEXO I - Requisição de Contratação de Pessoal
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REQUISIÇÃO DE COISTRAlÁGAO DE 'ESSOAL

instituto Brssileiro de Cultura, Educação, °esparto e Saiãcie (Macao) CNPJ: 11.067.6430001.79
Dodos Gerais
Contrato Gentio: 003/20175ED
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Tipo de Contratação
[ 1 Funciondrios CLT

[ 1 Autónomn Eventual
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Tipo de Solicitação

S

i I Autmento de vans

I 1 Reposição

L 1 Promoção

[ I Remancjamento

r 1 Ttarstetent7n

1 j Ourros
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I

Cl!

N. Vegas
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ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE

Loo

Aos 9 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (09/05/2017) ás
09h00min horas em segunda convocação, no endereço situado à Rua 19, N° 120,
Qd. 23, Lote 6, Setor Marechal Rondon, CEP 74560-460, Goiânia, Goiás, reuniramse em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração convocado por Edital
de Convocação fixado no mural do lbraceds, no dia 2 de maio de 2017 cumprindo
determinações estatutárias, a fim de deliberar a ordem do dia. No ato da abertura da
2a Reunião Extraordinária, por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião a
conselheira Lúcia Kratz, aceitando a indicação, convidou-me José Ubirajara Galli
Vieira, para secretariá-lo. Em seguida, o Presidente agradeceu a presença de todos
e determinou a contagem dos membros presentes, com vistas a verificar a presença
do quórum necessário para proceder ás deliberações. Verificado o número
necessário de membros, registrados na lista de presença, estavam presentes além
dos membros do conselho de administração, também estava presente o presidente
do IBRACEDS, o senhor Antonio de Sousa Almeida, sem direito a voto, os ausentes
justificaram a impossibilidade de participarem desta reunião previamente, assim
sendo o Presidente da sessão declarou abertos os trabalhos. Eu, secretário desta
assembléia iniciei os trabalhos na ordem da convocação descrita em edital nos
seguintes termos: 1° ITEM - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO CONTRATO DE
GESTÃO: Após a leitura do memorando n° 007/2017/PR encaminhado pelo
presidente do IBRACEDS, senhor Antonio de Sousa Almeida, solicitando a
aprovação do projeto do chamamento 005/2016 SED, e do contrato de gestão
03/2017, celebrado entre o IBRACEDS e o Estado de Goiás, por meio da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Cientifico e Tecnológico e de
Agricultura, Pecuária e Irrigação com o objetivo de gerir os equipamentos públicos
do Lote 1 integrantes da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a
operacionalização das ações de educação profissional de Goiás e das ações de
desenvolvimento e inovação tecnológica — DIT. Cumpridas as formalidades
estatuídas pelo Estatuto e presenças devidamente registradas em lista, nos termos
do Estatuto em vigor, deliberam, na ocasião, e nada mais a acrescentar, por
aclamação de todos os presentes expressaram pela aprovação integral "ad
referendum" na forma apresentada. 2° ITEM - APROVAÇÃO DOS
REGULAMENTOS: Após a leitura do memorando n° 008/2017/PR encaminhado
pelo presidente do IBRACEDS, senhor Antonio de Sousa Almeida, para atender as
exigências do contrato de gestão n° 03/2017 celebrado entre o IBRACEDS e o
Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Cientifico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação com o
objetivo de gerir os equipamentos públicos do Lote 1 integrantes da Rede Pública
Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das aç-es de educação
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profissional de Goiás e das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica —
DIT, foi apresentado para apreciação o Regulamento de compras e contratação de
servicos e obras e o Regulamento de recrutação, seleção e contratação de pessoal,
Cumpridas as formalidades estatuídas pelo Estatuto e presenças devidamente
registradas em lista, nos termos do Estatuto em vigor, deliberam, na ocasião, e nada
mais a acrescentar, por aclamação de todos os presentes expressaram pela
aprovação integral "ad referendum" na forma apresentada. Nada mais havendo para
tratar e como ninguém mais, quis fazer uso da palavra, a 2a Reunião Extraordinária
do Conselho de Administração foi encerrada ás 10h45m. Todos os membros
associados presentes leram a presente ata redigida durante esta assembléia com
as devidas alterações, atuais e anteriores, que foram aprovadas por unanimidade.
Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a
2a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi encerrada. Para
constar, eu José Ubirajara Galli Vieira, secretário desta reunião extraordinária, lavrei
a presente Ata que vai assinada por mim e pelo presidente e os demais
conselheiros presentes assinaram a lista de presenças.

José Ubirjb Galli Vieira
ecretário
CPF 149.143.361-20
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2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 11.067.643/0001-79
REGISTROS DE PRESENÇAS
Goiânia, 09/05/2017
Ordem do Dia
1. Aprovação Da Proposta Do Contrato De Gestão
2. Aprovação dos Regulamentos
Participantes
1. PRESIDENTE DO IBRACEDS ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG n° 334.751 — DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF 055.970.131-49,
residente e domiciliado na Rua 19, n° 100, Casa 2, Setor Marechal Rondon, Goiânia, Goiás,
CEP 74.560-460.
2. CONSELHEIRO LUIZ ANTÔNIO DE PAULA, brasileiro, casado, delegado aposentado da
receita federal, portador do RG n° 525.898 — DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF 165.884.36149, residente e domiciliado na Rua C-180 Quadra 614, Lote 23/24 Casa 2, Setor Nova
Suíça, Goiânia, Goiás, CEP 74.275-190;
3. CONSELHEIRO AVELAR LOPES DE VIVEIROS, brasileiro, casado, coronel aposentado
da policia militar do estado de Goiás, portador do RG 15.654 — PM/GO, e inscrito no
CPF/MF 394.559.391-34, residente e domiciliado na Rua Alameda da Liberdade, Qd. 15
Lote 08, Setor Jaó, Goiânia, Goiás, CEP 74.673-110;
4. CONSELHEIRA MARIA DA LUZ SANTOS RAMOS — brasileira, casada, professora,
portadora do RG 1942634-4951921 — SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 361.228.401-06,
residente e domiciliado na Rua SB-9, Qd. 03, Lt. 13 Portal do Sol 1, Goiânia, Goiás, CEP
74.884-621;
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portador do RG 1504660 — SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 324.389.901-04, residente e
domiciliado na Rua Pindorama, Qd. 31A, Area 14A, Vila Brasilia, Aparecida de Goiânia,
Goiás, CEP 74.905-630;
6. CONSELHEIRO WALDOMIRO BARIANI ORTENCIO, brasileiro, casado, escritor, portador

•

do RG 7896 SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 002.910.561-72, residente e domiciliado na
Rua 82, n° 565, Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74083-010;
7. CONSELHEIRO JOSÉ UBIRAJARA GALLI VIEIRA — brasileiro, casado, escritor, portador
do RG n° 604.583 — SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 149.143.361-20, residente e domiciliado
na Rua 59 n° 735, Edifício Sarah Mendes, Apto. 803, Setor Aeroporto, Goiânia, Goiás CEP
74.074-160;
8. CONSELHEIRO ABRAO ROSA LOPES — brasileiro, casado, advogado, portador do RG
91084 SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 031.379.101-53, residente e domiciliado na Rua Elias
Gomes, n° 485, Bloco "A" Apto. 201, Vila Santa Maria de Nazaré, Anápolis, Goiás;
9. CONSELHEIRA ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA — brasileira, casada, diretora
escolar, portadora do RG 258978 SSP-MG, e inscrito no CPF/MF 211.871.856-04, residente
e domiciliado na Rua Professor Lázaro Costa, n° 236, Vila Canaâ, Goiânia, Goiás;
10.CONSELHEIRO ANDRÉ DE ALMEIDA JAQUES — brasileiro, casado, administrador,
portador do RG 3.544.698 2 Via — DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF 824.584.991-04,
residente e domiciliado na Alameda Alcides de Araújo Romão, Qd. 61, Lt. 2, Casa 03, Setor
Faiçalville Ill, Goiânia, Goiás, CEP 74.350-030;
11 CONSELHEIRA LÚCIA KRATZ — brasileira, divorciada, consultora, portadora do RG
1.682.634 — SSP/GO, e inscrito no CPF/MF — 469.892.261-53, residente a domiciliada na
Rua 1025, n°178, Apto. 901, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás, CEP 74823-100.
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5. CONSELHEIRO PEDRO SOUZA CUNHA JUNIOR — brasileiro, casado, empresário,

IBRACEDS

Ord.

1.
2.

Nomes
Abrão Rosa Lopes

Assinaturas de atesto

André de Almeida Jaques
Antonia de Freitas Silva Stecca

•

Antonio de Sousa Almeida
(sem direito a voto)
Avelar Lopes de Viveiros
.

José Ubirajara Galli Vieira

,

Lúcia kratz
.

Luiz Antonio de Paula
Maria da Luz Santos Ramos

10.
11.

Pedro Souza Cunha Junior
Waldomiro Bariani Ortêncio
,

•

P

Rua 19 no 120 Qd.23 Lt.6 - Setor Marechal Rondon
CEP : 74560-460 - Tel.: (62) 3087-4191(62) 9971-1787
www.ibraceds.org.br - E-mail: contato cilbraceds.org.br
CNPJ: 11.067.643.0001-79

n :1 3 I 3

- 14/07/2017
- Protocolo nr. 161 5168

imstitrte SwageMs ê. OiMa, 6lacnis, Desperb

ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n° A6/2017-CGE/GAB.

Goiania, U 6de maio de 2017.

Ao Senhor
ANTÔNIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde — IBRACEDS
Rua 19, n° 120, Qd. 23, Lt. 06— Setor Marechal Rondon
74560-460 — Goiania — Goias

Assunto: Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação
de Serviços e Alienações e Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal
(Autos n° 201711867000202)

Senhor Presidente,

A Controladoria-Geral do Estado — CGE, em atenção ao estabeledido na Lei
Estadual n° 15.503/2005, encaminha em anexo cópia da aprovação do Regulamento para os
Procedimentos de Compra, Contraia cão de Obras, Contratação de Serviços e Alienações e do
Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal do Instituto Brasileiro de
Cultura, Educação, Desporto e Saúde — IBRACEDS.
Na oportunidade, ressalta-se que os mesmos deverão ser publicados na imprensa
oficial, nos termos do retromencionado parágrafo único do artigo 17 da Lei Estadual n°
15.503/2005 e que, caso a Entidade promova alterações nos regulamentos em questão, devera
encaminhar para nova aprovação desta CGE e posterior republicação na imprensa oficial.
Aguardamos o encaminhamento de cópia da publicação mencionada no parágrafo
retro a esta CGE para conhecimento, no prazo máximo de 05 dias úteis.

Cordialmente,

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (0xx62) 3201-5365
AML/SFCCG

ESTADO DE GOTAS
Controladoria Geral do Estado
Superintendência de Fiscalização das Contas de Contratos de Gestão
Gerência de Fiscalização das Parcerias

Organização Social: Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde
Processo:

201711867000202

Assunto:

Análise do "Regulamento para os Procedimentos de Compra,
Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações" e do
"Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal".
DESPACHO N° 065/2017 — GFP/SFCCG — Por meio do Oficio

009/2017/PR, de 09/05/2017, fls.84, o Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e
Saúde — IBRACEDS encaminhou a esta Controladoria-Geral do Estado os seus Regulamentos
para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e
Alienações e de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal.
2.

A COE, em atenção ao estabelecido nas Leis Estaduais n° 15.503/2005

e n° 18.843/2015, bem como na Instrução. Normativa n° 37/2016 desta COE tem o dever de
manifestar e aprovar os regulamentos próprios das organizações sociais, corno destacado a
seguir:

Lei Estadual n° 15.503/2005
Art. 17. A organização social fait publicar, no Diário Oficial do Estado, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato de gestão,
regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de
obras, serviços, compras e admissão de pessoal com emprego de recursos
provenientes do Poder Público, em que se estabeleça, no minim, a observância dos
princípios da impessoalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da
economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade e do julgamento objetivo.
Parágrafo único. Antes da publicação a que se refere o caput deste artigo, o
regulamento em causa deverá ser aprovado pela Controladoria-Geral do Estado
(grifo nosso).
Lei Estadual n° 18.843/2015
Art. 2° As organizações sociais que possuem contrato de gestão celebrado corn o
Estado de Goiás deverão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação desta Lei, promover a adaptação dos termos de seus regulamentos para a
contratação de obras, serviços, compras e admissão de pessoal ao disposto no art. 17
da Lei n° 15.503, de 28 de dezembro de 2005, com alterações posteriores, na nova
redação que lhe é conferida pelo art. 1° desta Lei, com posterior republicaçâo de seu
conteúdo em Diário Oficial do Estado.
Parágrafo único. Antes da republicação do regulamento de que trata o caput deste
artigo, a Controladoria-Geral do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se-á
sobre os seus termos.

Gerência de Fiscalização das Parcerias. Rua 82 n°400 - Pal. Pedro I,udovico Teixeira, 30 andar, Ala Oeste, Setor Sul. CEP: 74015-908
- rzniAG - FrIne• MyvA9) 19m-slni
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ESTADO DE GOIAS
Controladoria Geral do Estado
Superintendência de Fiscalização das Contas de Contratos de Gestão
Gerência de Fiscalização das Parcerias
Instrucão Normativa n° 37/2016-CGE/GAB
Estabelece a sistemática de analise e aprovação a cargo da Controladoria-Geral do
Estado (CGE) dos regulamentos para a contratação de obras, serviços, compras e
admissão de pessoal das Organizações Sociais que possuem contratos de gestão
celebrados com o Estado de Goias.

3.

No exame dos regulamentos apresentados pelas organizações sociais,

observar-se-á a adequação dos mesmos aos princípios constitucionais dispostos no art. 37 da
Constituição de 1988, bem como àqueles elencados no artigo 17 da Lei Estadual n°
15.503/2005, in verbis.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecera aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência... (negrito
nosso)
Lei Estadual n° 15.503/2005
Art. 17. A organização social fará publicar, no Diário Oficial do Estado, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato de gestão,
regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de
obras, serviços, compras e admissão de pessoal com emprego de recursos
provenientes do Poder Público, em que se estabeleça, no mínimo, a observância dos
princípios da impessoalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da
economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade e do julgamento
objetivo. (negrito nosso)

4.

Esta Controladoria-Geral, na análise dos regulamentos apresentados

pelas organizações sociais, pauta-se nos princípios acima destacados, conforme a seguinte
conceituação:
PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE: as atividades executadas pelo
parceiro privado em matéria de contratações devem ter em mira o interesse público, e não se
dar em beneficio de certos membros da entidade ou de determinados contratados. Em matéria
de escolha daquele que com a organização social celebrará contratos privados, a seleção deve
ocorrer, portanto, de forma impessoal, de modo a não prejudicar ou beneficiar uns em
detrimento de outros, sob pena de desvio de finalidade.
>

PRINCÍPIO DA MORALIDADE: conjunto de valores éticos que fixam

um padrão de conduta que deve ser necessariamente observado pelas organizações sociais
com o manuseio de recursos públicos, como condição para uma honesta, proba e integra
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gestão da coisa pública. Por tal principio, espera-se que os parceiros privados da
Administração atuem, sobretudo em matéria de compras, aquisições e contratações, com
lisura, retidão de caráter, decência, lealdade e decoro.
>

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ: compreende o comportamento leal e honesto

da organização social e de seus agentes, de forma a, em matéria de contratações levadas a
cabo pela entidade, serem afastados todos os comportamentos reveladores de surpresas, ardis
ou armadilhas. Em sua atuação com recursos públicos, devem os parceiros privados guiar-se
pela estabilidade, transparência e previsibilidade, não se tolerando qualquer possibilidade de
engodo, visando à satisfação de interesses outros, que não o interesse público.
>

PRINCÍPIO DA PROBIDADE: corresponde ao dever de honestidade e

de fidelidade para com o Poder Público e os particulares — pessoas jurídicas ou não — com os
quais a entidade privada celebra, ou pode vir a celebrar, contratos e demais ajustes, servindose de recursos públicos, de modo a não tomar providências que podem ser lesivas ao interesse
público ou ao legitimo interesse de particulares que pretendem manter, ou que mantêm,
relações contratuais com organizações sociais. Por este principio, busca-se evitar que haja
locupletamento indevido por parte das organizações sociais ou de seus gestores.
>

PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE: corresponde à ideia de

desempenho qualitativo. Trata-se da obtenção do melhor resultado de uma determinada
alocação de recursos financeiros, com base na modicidade, dentro de uma equação de custobeneficio, a fim de ser selecionada a melhor proposta para a efetuação de uma despesa que
tem por base recursos públicos. Trata-se de exigência de eficiência na gestão financeira.
>

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA: corresponde ao dever de o parceiro

privado realizar as suas atribuições, sobretudo em matéria de contratações, com perfeição e
rendimento, de modo a proporcionar os melhores resultados, a partir da adoção de meios,
métodos e procedimentos adequados.
•

PRINCÍPIO DA ISONOMIA: não se tratando de verba privada, os

recursos utilizados pelas organizações sociais para a celebração de contratos e demais ajustes
Gerência de Fiscalizaçâo das Parcerias. Rua 82 n°400 - Pal. Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Ala Oeste, Setor Sul. CEP: 74015-908 Página
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com particulares não se encontram na integral e livre disponibilidade do parceiro privado. A
sua aplicação deve dar-se sem favoritismos ou distinções baseadas em critérios meramente
subjetivos. Ou seja, todos aqueles interessados em celebrar contratos com as organizações
sociais devem destas receber tratamento parificado, não sendo admitida qualquer
discriminação arbitrária, que gere desvalia de proposta em proveito ou detrimento de alguém,
como resultado de interferências pessoais injustificadns. Não basta ao parceiro privado buscar
a proposta mais vantajosa. É necessário, antes disso, que igual oportunidade seja dada a todos
aqueles que se encontram em uma mesma posição, com oferta de igual tratamento.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE: corresponde ao dever, de tornar
pública a intenção de contratar, de modo a garantir adequada oportunidade a todos aqueles
que desejarem celebrar contratos com organizações sociais, tendo por base recursos públicos.
Ou seja, a atividade administrativa executada pelo parceiro privado para a seleção de
propostas deve ser transparente, pública e de conhecimento coletivo.
>

PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO: a seleção da melhor

proposta deverá levar em conta critérios previamente tornados públicos a todos os
interessados, não podendo haver espaço de discricionariedade para a escolha de corn quem
contratar.
A)

REGULAMENTO DE COMPRA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS:
Responsável pela reandlise:
Alex Medeiros Lima — Gestor de Regulação, Controle e Fiscalização
5.

Após a devida apreciação do "Regulamento para os Procedimentos de

Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações", observamos a
adequação do mesmo aos princípios dispostos no art. 37 da Constituição de 1988, bem como
no artigo 17 da Lei Estadual n° 15.503/2005.
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6.

C

A. vista, portanto, de tudo quanto aqui exposto, manifestamos

favoravelmente à aprovação deste regulamento pela Controladoria Geral do Estado. ,
B)

REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL:
Responsável pela reanálise:
Fernanda Marcia Gonçalves Prates Flores - Analista de Gestão Administrativa
7.

Após a devida apreciação do "Regulamento de Recrutamento, Seleção e

Contratação de Pessoal", observamos a adequação do mesmo aos princípios dispostos no art.
37 da Constituição de 1988, bem como no artigo 17 da Lei Estadual n° 15.503/2005.
8.

2it vista, portanto, de tudo quanto aqui exposto, manifestamos

favoravelmente à aprovação deste regulamento pela Controladoria Geral do Estado.
C) ENCAMINHAMENTOS:
9.

Considerando o exposto neste expediente e o encaminhamento da Ata

em que se deu a aprovação pelo Conselho de Administração da Entidade, fls. 85/86, em
atendimento A Instrução Normativa n° 37/2016-CGE/GAB, manifestamos favoravelmente
aprovação do "Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras,
Contratação de Serviços e Alienações" e do "Regulamento de Recrutamento, Seleção e
Contratação de Pessoal" do IBRACEDS — Instituto Brasileiro de Cultura, Educação,
Desporto e Saúde pela Controladoria-Geral do Estado.
10.

Ademais, assinala-se que as compras e contratações e seleção de

pessoal que forem realizadas em desconformidade aos princípios elencados e/ou as
determinações consignadas neste expediente serão consideradas irregulares (vide artigo 209
do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Estado) e, portanto, deverão ser 'registradas
no julgamento das prestações de contas da referida Organização Social pela SES, sob pena de
responsabilidade solidaria.
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11.
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Posto isto, caso a Entidade promova alterações nos mencionados

Regulamentos, deverá encaminhá-lo para nova aprovação desta COE e posterior publicação
na imprensa oficial.
12.

Por fim, acrescenta-se que a análise técnica desta especializada não tem

a pretensão de exaurir o assunto, salientando que cabe à OS observar os princípios da
impessoalidade, moralidade, boa-fé, probidade, economicidade, eficiência, isonomia,
publicidade e do julgamento objetivo, bem como a posteriores considerações que poderão ser
elencadas em procedimentos de fiscalização, conforme competência deste Orgão, inclusive
em relação a possíveis irregularidades decorrentes da inobservância dos princípios.
13.

Encaminhem-se os autos à Superintendência de Fiscalização das Contas

de Contratos de Gestão para deliberação quanto ao envio ao Gabinete do Secretário desta
Controladoria, com a sugestão de encaminhamento à SED e ao IBRACEDS para
conhecimento e providências.
14.

Na oportunidade ressalta-se que, caso haja a aprovação dos

regulamentos por parte desta COE, a Entidade deverá proceder à publicação dos mesmos, nos
termos do parágrafo único do artigo 17 da Lei Estadual n° 15.503/2005, e encaminhar cópia
da referida publicação a esta CGE no prazo máximo de 05 dias úteis.
Gerência de Fiscalização das Parcerias da Superintendência de Fiscalização das
Contas de Contratos de Gestão, em Goiania, aos 16 dias do mês de maio ano de 2017.

Alex Medeiros Lima
Gestor de Regulação, Controle e
Fiscalização

Fernanda MárelWG6nçalves Prates Flores
Analista

de Ger,dministrativa
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Aprovo o Despacho n° 065/2017-GFP/SFCCG. Encaminhe-se ao Senhor
Secretario de Estado-Chefe desta Controladoria para providências de sua competência.
Superintendência de Fiscalização das Contas de Contratos de Gestão da
Controladoria-Geral do Estado, em Goiania, aos 16 dias do mês de maio ano de 2017.

audio art' orreta
Superintendente de Fiscalização das Contas de Contratos de
Gestic)
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Processo n°: 201711867000202
Interessada: Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde
Assunto: Regulamentos

DESPACHO N°

/2017-CGE/GAB -- Em vista do que consta nos

presentes autos, em especial ao disposto no Despacho n° 065/2017-GFP/SFCCG, e em
atenção ao parágrafo único do artigo 17 da Lei Estadual n° 15.503/2005, esta
Controladoria-Geral do Estado APROVA o Regulamento para os Procedimentos de
Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações, bem como o
Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal, do Instituto Brasileiro
de Cultura, Educação, Desporto e Saúde, constantes nas folhas 87/117, enviados a esta
CGE por meio do Oficio n° 009/2017/PR, fls.84, datado em 09/05/2017.
2.

Na oportunidade, ressalta-se que os mesmos deverão ser publicados

na imprensa oficial, nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Lei Estadual n°
15.503/2005 e que, caso a Entidade promova alterações nos regulanientos em questão,
deverá encaminhar para nova aprovação desta CGE e posterior republicação na imprensa
oficial.
3.

Ressalta-se ainda, que as compras, contratações, alienações e

recrutamento e contratação de pessoal que forem realizados em desconformidade aos
citados regulamentos serão considerados irregulares (vide artigo 209 do Regimento
Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n°400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul
CEP: 74088-900 - Goiania - Goias - Fone: (0xx62) 3201-5362
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Interno do Tribunal de Contas de Estado) e, portanto, deverão ser registrados no
julgamento das prestações de contas da referida Organização Social pela SES, sob pena de
responsabilidade solidária.
4

Ademais, a aprovação desta CGE não tem a pretensão de exaurir o

assunto, salientando que cabe à OS observar os princípios da impessoalidade, da
moralidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da
publicidade e do julgamento objetivo, bem como a posteriores considerações que poderão
ser elencadas em procedimentos de fiscalização, conforme competência deste Órgão.
5

Encaminhe oficio à SED para conhecimento e ao Instituto Brasileiro

de Cultura, Educação, Desporto e Sande — IBRACEDS, para publicação de seu
Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de
Serviços e Alienações, bem como do Regulamento de Recrutamento, Seleção e
Contratação de Pessoal, na imprensa oficial e encaminhamento de cópia das referidas
publicações a esta CGE no prazo máximo de 05 dias ateis.
Gabinete do Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado,
em Goiania, aos

16

dias do mês de maio de 2017.

AUTO ARBOSAItNIO
Secjefário de Estado-Chefe
Andre da Silva Góes
Sub-Chefe oe Controledorie Geral do Estado
Panada ria 007t2014 -CGE
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Diário Oficial

Pires Martins - 19 - CLASSIFICADO; 53 - 2016023359 - Ieda Eugênia
Borges Rosa - 19 - CLASSIFICADO; 54 - 2016023437 - Lara Cristina
Rodrigues Rocha Silva - 19 - CLASSIFICADO; 55 - 2016025067 Hauriana Nascimento Gomes - 19 - CLASSIFICADO; 56 2016023269 - Maria de Fátima Ferreira - 19 - CLASSIFICADO; 57 2016023250 - Tuaine Teles Barbosa - 18 - CLASSIFICADO; 58 2016023423 - Rosa Maria Rodrigues Gomes - 16 - CLASSIFICADO;
59 - 2016023475 - Raquel Oliveira Sousa Amaro - 16 CLASSIFICADO. CARGO: OPERADOR BRAÇAL - 01 - 2016024230
- Jadir Carlos Gomes - 31 - APROVADO; 02 - 2016025008 - Edson
Luiz de Carvalho - 30 - APROVADO; 03 - 2016023415 - Paulo
Henrique Neves Fonseca - 25 - APROVADO. CADASTRO DE
RESERVA TÉCNICA: 01 - 2016024564 - Gleiton Martins Rocha - 22
- CLASSIFICADO; 02 - 2016024912 - Amir Rogério Lopes Sousa 22 - CLASSIFICADO; 03 - 2016023718 - Francises Francisco de
Oliveira - 21 - CLASSIFICADO; 04 - 2016024025 - Cremilda Silva
Santos - 21 - CLASSIFICADO; 05 - 2016024282 - Adriano Bento
Amaro - 13 - CLASSIFICADO. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário. Sala da Presidência da Fundação de Ensino Superior de
Goiatuba (FESG), aos 23 dias do mês de maio do ano 2017. GILMAR
VIEIRA DE REZENDE - Presidente.
<#ABC#18110#78#24124/>

Protocolo 18110
<#ABC#18185#78#24231>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DE
GOIAS,
CNPJ n° 02.164.820/0001-44, torna público que requereu da
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SECIMA, a Licença de
Instalação para o Loteamento “Residencial Paraíso II” no município
de Cachoeira de Goiás - GO.
<#ABC#18185#78#24231/>

Protocolo 18185
<#ABC#18188#78#24232>

SPE Cruzeiro do Sul Empreendimentos Imobiliários, CNPJ.
10.304.634/0001-91 processo 2017012695 torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de
Goiânia a renovação da licença ambiental de instalação de sua obra,
situado à Avenida Euclides da Cunha com rua Antônio Aramuni,
Quadra Área, Jardim Bela Morada, Aparecida de Goiânia - Goiás.
<#ABC#18188#78#24232/>

Protocolo 18188
<#ABC#18191#78#24235>

CONDOMÍNIO CHALÉS DE CALDAS NOVAS QUADRA 132, CNPJ
n° 26.445.569/0001-54, torna público que requereu da Secretária
Municipal de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Caldas
Novas - SEMMARH, as Licenças de Instalação e Operação para
condomínio residencial, sito à Avenida E, Quadra 132, Mansões das
Águas Quentes, município de Caldas Novas - GO.
<#ABC#18191#78#24235/>

Protocolo 18191
<#ABC#18192#78#24236>

Nélio Fortunato de Oliveira - ME, CNPJ n° 27.742.393/000165, torna público que requereu da Secretária Municipal de Meio
Ambiente de Trindade - SEMMA, a Licença Previa para Comércio
varejista de combustíveis, sito à Rua 39, s/n, Qd. Área, Lt. Are98,
Vila Padre Eterno, município de Trindade - GO.
<#ABC#18192#78#24236/>

Protocolo 18192
<#ABC#18114#78#24131>

REGULAMENTO
DE
RECRUTAMENTO,
SELEÇÃO
E
CONTRAÇÃO DE PESSOAL CAPÍTULO 1 - DO OBJETIVO
Definir as premissas para captação, seleção e contratação de
pessoal, objetivando suprir as demandas das vagas previstas
no Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde IBRACEDS, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como
Organização Social pelo estado de Goiás pelos decretos Decretos
nº 8447/2015 e nº 8815/2016, incluídas aquelas oriundas de
relações contratuais, convênios ou outras avenças firmadas com
órgãos públicos ou empresas privadas, através de técnicas que
visam avaliar os conhecimentos gerais, competências e potencialidades dos candidatos, em conformidade com o perfil exigido para
o preenchimento das vagas, observando os princípios da impessoalidade, da moralidade, da boa fé, da probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade e do julgamento
objetivo. CAPÍTULO 2 - DA APLICAÇÃO As regras dispostas
no presente regulamento se aplicam a todas as contratações
do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
CODIGO DE AUTENTICACAO: c7c2c337

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 22.573

- IBRACEDS, referentes ao contrato de gestão e serão regidas
pela Consolidação das leis do trabalho - CLT. CAPÍTULO 3 - DO
GLOSSÁRIO
3.1 Ampla concorrência: Corresponde às vagas gerais
disputadas, separadas aquelas destinadas aos portadores de
necessidades especiais. 3.2 Avaliação curricular: Avaliação de
habilitações acadêmicas e profissionais. 3.3 Competência: É um
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são os
diferenciais de cada indivíduo e afetam seus resultados em tudo o
que realizam. 3.4 Demandante: Setor ou departamento que
solicita a contratação. 3.5 Edital Chamamento: Forma de
divulgação oficial. 3.6 Entrevista por Competência: É um
instrumento que busca investigar comportamento e características
que confirmam ou não a presença de determinados atributos ou
competências. 3.7 Processo seletivo: É um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e
capazes de ocupar cargos dentro da instituição, que baseia-se na
observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
publicidade, da moralidade e da isonomia, previstos no artigo 37
da Constituição Federal. 3.8 Recrutamento: É a captação de
recursos humanos existentes no mercado de trabalho, objetivando
suprir a demanda de vagas na instituição. 3.9 Recrutamento
externo: conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair
candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar
cargos dentro da organização. 3.10 Recrutamento misto:
conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos
internos e externos, potencialmente qualificados e capazes de
ocupar cargos dentro da organização. 3.11 Cargo: composição de
todas as atividades desempenhadas pelo profissional empregado
que podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em
certa posição formal do organograma da empresa. 3.12 Espaço
Ocupacional: espaço ocupacional é definido por um conjunto de
atribuições típicas para um cargo num determinado processo. Para
atuar neste espaço ocupacional o profissional precisa desenvolver
competências específicas, ou seja, competências técnicas
definidas. 3.13 Função: conjunto de tarefas ou de atribuições,
sistemáticas e reiteradas. 3.14 Triagem: Análise comparativa
entre as informações registradas pelo candidato no formulário de
cadastro de currículo e os requisitos publicados da vaga. 3.15
Seleção: É a utilização de técnicas que visam medir os conhecimentos gerais, competências e potencialidades dos candidatos,
alinhadas às competências definidas pela instituição. 3.16
Avaliação de Desempenho Inicial: É a realização de um processo
avaliativo, logo a pós o período experimental do novo funcionário,
com o objetivo de acompanhar o desempenho do novo funcionário,
feita pelo supervisor imediato ou gestor do departamento, a fim de
verificar a efetivação do mesmo na referida função contratada.
3.17 Contratação em Período de Experiência: É o contrato de
experiência, realizado na modalidade de contrato por prazo
determinado, cuja finalidade é a de verificar se o empregado tem
aptidão para exercer a função para a qual foi contratado. Da
mesma forma, o empregado, na vigência do referido contrato,
verificará se adapta-se à estrutura hierárquica dos empregadores,
bem como às condições de trabalho a que está subordinado. É a
utilização de técnicas que visam medir os conhecimentos gerais,
competências e potencialidades dos candidatos, alinhadas às
competências definidas pela instituição. 3.18 Contrato com
Tempo Determinado: É o contrato de trabalho que tem datas de
início e término antecipadamente combinadas entre o trabalhador
e o empregador. O contrato por prazo determinado já previsto na
CLT se refere a atividades temporárias ou transitórias e ao contrato
de experiência. A nova modalidade de contratação criada pela Lei
n.° 9.601/98, depende sempre de previsão em convenção ou
acordo coletivo e abrange qualquer atividade da empresa, devendo
gerar, obrigatoriamente, aumento de postos de trabalho (vagas).
3.19 Remanejamento: movimentação de pessoal entre setores ou
entre unidades, no mesmo cargo. 3.20 Promoção: alteração do
cargo ou função, em linha ascendente, do profissional já empregado
da instituição, que, tendo participado de processo seletivo, for
selecionado para novo cargo ou função. CAPÍTULO 4 - DAS
SIGLAS UTILIZADAS 4.1 GP: Gestão de Pessoas 4.2 CTPS:
Carteira de Trabalho e Previdência Social 4.3 SINE: Sistema
Nacional de Emprego 4.4 PCD: Pessoa com Deficiência 4.5 OS:
Organização Social 4.6 CG: Contrato de Gestão 4.7 CLT:
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Consolidação das Leis do Trabalho 4.8 PCS: Plano de Cargos e
Salários CAPÍTULO 5 - DAS ATIVIDADES 5.1 Observações
Gerais a) Não é permitida nos termos da lei federal nº 9.029/95 a
adoção de discriminação de cor, estado civil, religião, nacionalidade, credo político, sexo, orientação sexual e idade; b) O processo
seletivo respeitará as exigências definidas como perfis para
ocupação da vaga, podendo sofrer alterações decorrentes de
obrigações oriundas de pactos firmados com entidades públicas
ou privadas e/ou do demandante; c) O recrutamento deverá
acontecer, salvo nos casos das hipóteses previstas no capítulo 10,
por meio de divulgação de Edital de Chamamento, na imprensa
oficial de cada Estado que estiver vinculado, bem como no site do
IBRACEDS, no prazo mínimo de 5 dias antes da realização da
seleção. d) Não há limite de número de candidatos para participação
no processo seletivo, no entanto, apenas serão indicados para a
entrevista individual, caso corresponda à última fase da seleção,
até 06 (seis) candidatos classificados a mais da quantidade de
vagas disponíveis, e assim sucessivamente, até o encerramento,
com sucesso, da seleção; e) O quantitativo de vagas disponíveis
será definido pelo demandante, através de formulário constante no
ANEXO I; f) A aprovação no processo seletivo apenas classificará
o candidato para futura contratação. O IBRACEDS reserva-se o
direito de proceder às contratações conforme a necessidade do
serviço com prazo máximo de 12 meses de validade do processo
seletivo; g) Poderá ser responsabilidade de consultoria externa
contratada o processo de recrutamento para captação e triagem
dos candidatos conforme exigência da vaga e requisitos estabelecidos pelo IBRACEDS; h) Para a contratação dos serviços de
consultoria externa especializada será realizada nos termos do
Regulamento próprio do IBRACEDS, sendo escolhida a que
apresentar uma melhor relação “custo x benefício”; i) A consultoria
contratada deverá observar os critérios estabelecidos pela Superintendência Administrativa Financeira, Superintendência de
Planejamento, o presente regulamento, bem como outras
orientações do Diretor Presidente. 5.2 Responsabilidades do
Demandante a) Imprimir e preencher o impresso ANEXO I,
Solicitação de Abertura de Vaga definindo o perfil específico da
vaga de acordo com PCS valido pelo IBRACEDS; b) Justificar a
necessidade da vaga através de relatório e providenciar as devidas
aprovações no formulário indicado como ANEXO I, de acordo com
o tipo de contratação, e enviá-lo ao GP; c) Participar do processo
de seleção quando a análise exigir conhecimento técnico conforme
perfil solicitado; d) Realizar entrevistas individuais com os
candidatos informando em campo específico do ANEXO II o seu
parecer final, observadas, se for o caso, as exigências contidas no
edital de seleção; e) Informar ao Departamento de pessoal o(s)
nome(s) do(s) candidato(s) aprovado(s) e a data(s) de admissão,
para que seja dada continuidade no processo de contratação; f)
Fazer Avaliação de Desempenho Inicial, para efetivação da
contratação, após contrato de experiência probatório. 5.3 Responsabilidades do RH a) Cobrar do setor responsável todos os
impressos necessários para o início do processo de recrutamento;
b) Complementar o termo de referência para seleção, base para o
edital, quando for o caso, adaptando-o ao PCS, valido na época da
solicitação, do IBRACEDS; c) Providenciar meios de anúncio
elaborando edital de chamamento, quando necessário, e/ou providenciando divulgação em outros meios (sites, consultoria externa,
jornais e/ou sistema de intermediação de mão de obra), conforme
exigências contratuais, PCS e perfil da vaga; d) Orientar e
acompanhar o processo de recrutamento quando houver
contratação de consultoria externa; e) Aplicar ou acompanhar,
quando houver consultoria externa, a aplicação dos teste
psicológico e/ou comportamentais específico, conforme perfil da
vaga; f) Elaborar o processo de descrição de função, conforme
PCs valido na época da solicitação, que deverá nortear os
processos seletivos de substituição; g) Coordenar o agendamento
das entrevistas com cada candidato; h) Encaminhar ao demandante
os finalistas e reservar um dia para que ocorram as entrevistas; i)
Coordenar o agendamento das entrevistas dos finalistas; j) Manter
atualizados os candidatos participantes, preferencialmente através
do sítio do IBRACEDS, conforme o andamento da seleção; Manter
no sítio do IBRACEDS, na área do portal transparência, as
informações atualizadas referente aos processos seletivos; k)
Seguir o plano de remuneração estabelecido no PCS para o
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contrato de gestão em questão, ou o plano de remuneração
estabelecido pelo IBRACEDS para contratações da sede; l)
Realizar estudo de remuneração junto a Diretoria da área
solicitante, para cargos de liderança, considerando a última ou a
atual remuneração e benefícios do candidato aprovado,
comparando a remuneração e benefícios oferecidos e atualizar o
PCS, sempre que necessário; m) Informar ao candidato a
modalidade de contratação em período de experiência de 90 dias
e solicitar os documentos constantes no ANEXO III; n) Obedecer
aos seguintes prazos para todos os processos de recrutamento,
seleção e admissão: I.máximo de 30 dias, a contar da data da
solicitação da vaga, para aumento de quadro; Mínimo de 20 dias e
Máximo a 60 dias, a contar da data da solicitação da vaga, para
aumento de quadro; II. máximo de 20 dias para substituição de
quadro. Mínimo de 10 dias e Máximo a 40 dias, a contar da data da
solicitação da vaga, para substituição de quadro. CAPÍTULO 6 DA SELEÇÃO a) O processo seletivo respeitará as exigências
definidas como perfis para ocupação da vaga, podendo sofrer
alterações decorrentes de obrigações oriundas de pactos firmados
com entidades públicas ou privadas e/ou do demandante; b) Como
critério de seleção, está será pública mediante publicação de edital
de chamamento; c) Os editais de chamamentos, em seu inteiro
teor, serão publicados no sítio do IBRACEDS, de acordo com a
obrigatoriedade de cada Estado ao qual estiver vinculado e demais
normativas estaduais, no prazo mínimo de 5 dias antes da
realização da seleção; d) Será de responsabilidade do RH
acompanhar o processo seletivo juntamente com o demandante
da vaga; e) Serão utilizadas as seguintes formas de avaliação,
separada ou simultaneamente, a depender das exigências que
lastrem a contratação: I.Avaliação escrita, objetiva e/ou subjetiva;
II.Avaliação oral; III.Avaliação prática; IV.Avaliação psicológica e/
ou comportamental; V.Avaliação curricular; VI.Avaliação através de
dinâmica de grupo; VII.Avaliação através de entrevista individual
por competência. VIII.Avaliação de Desempenho Inicial. f) Em
casos de urgência de contratação de pessoal, quando se tratar de
vagas que demandem capacidade técnica específica, poderão ser
dispensadas algumas das modalidades previstas nos incisos
anteriores, a fim de dar celeridade ao atendimento do serviço
prestado. Entretanto, o processo seletivo obedecerá minimamente
a requisitos que regulamente os procedimentos de seleção,
respeitando os princípios da publicidade, economicidade, da impessoalidade e da eficiência.
g) As etapas de avaliações poderão ter caráter eliminatório e/
ou classificatório, dependendo das exigências que lastrem a
contratação, incluídas aquelas constantes de pactos firmados
com entes públicos ou empresas privadas, e/ou perfil da vaga.
Parágrafo único. Todas as contratações seguirão uma lista de
cadastro reserva, mediante os critérios de seleção estipulados
no edital chamamento. CAPÍTULO 7 -DOS INSTRUMENTOS
7.1 Da Avaliação Escrita a) A Avaliação Escrita poderá conter
questões objetivas e/ou subjetivas e tem a finalidade de avaliar o
conhecimento técnico do candidato na área de atuação escolhida.
b) Poderão ser utilizados conteúdos de conhecimentos gerais
(português, matemática, informática, outros) e conhecimentos específicos, em conformidade com a vaga. c) A Avaliação
Escrita poderá ser utilizada nas vagas destinadas a qualquer nível
de escolaridade, conforme o caso. d) Será exigida pontuação
mínima de 50% (cinquenta por cento) do total da avaliação para
aprovação. e) A Avaliação Escrita terá caráter eliminatório. 7.2 Da
Avaliação prática a) A Avaliação Prática destina-se a avaliar a
adequabilidade do candidato na execução das tarefas típicas da
vaga escolhida. b) Os critérios de Avaliação serão estabelecidos conforme as habilidades exigidas pela vaga. c) A Avaliação
Prática poderá ser utilizada nas vagas destinadas a qualquer nível
de escolaridade, conforme o caso. d) A Avaliação Prática terá
caráter eliminatório. 7.3 Da Avaliação curricular a) A Avaliação
Curricular compreende a análise de cursos realizados, títulos,
experiências de trabalho e produção científica, com contagem
de pontos conforme tabelas específicas para cada cargo. b) Os
critérios de apresentação dos documentos deverão ser especificados na divulgação do processo seletivo. c) A avaliação curricular
poderá ser utilizada para as vagas de nível médio/técnico e/
ou nível superior, e terá caráter eliminatório. 7.4 Da Avaliação
Psicológica e/ou Comportamental a) A Avaliação Psicológica e/
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ou comportamental é um processo realizado através do emprego
de instrumentos científicos que possibilitam a identificação de
aspectos psicológicos e/ou comportamentais do candidato,
objetivando um prognóstico do desempenho nas atividades
referentes à vaga almejada. b) Os critérios para definição do tipo de
instrumento a ser utilizado basear-se-ão no perfil da vaga. Poderão
ser utilizados instrumentos científicos devidamente reconhecidos
pelo CFP - Conselho Federal de Psicologia e/ou instrumentos de
referência no meio empresarial, quando se tratar de testes comportamentais. c) A Avaliação Psicológica e/ou Comportamental
poderá ser utilizada para seleção de profissionais de qualquer
nível de escolaridade. d) A Avaliação Psicológica e/ou Comportamental terá caráter classificatório. 7.5 Da Avaliação através de
dinâmica de grupo a) A Dinâmica de Grupo é um conjunto de
técnicas para identificação dos comportamentos e relações dos
indivíduos no meio em que vive. b) Os critérios de avaliação da
dinâmica de grupo serão estabelecidos conforme comportamentos
e atitudes identificadas no perfil da vaga. c) Poderá ser utilizada
na fase classificatória do processo seletivo, sendo utilizada para
levantamento das características comportamentais necessárias
à vaga. 7.6 Da Avaliação através de entrevista individual por
competência É um instrumento que busca avaliar a capacidade
do candidato, em sua declaração comportamental, fornecer
resposta estruturada conforme uma situação que tenha ocorrido
em seu histórico profissional e/ou pessoal. A entrevista individual
por competência poderá ser utilizada para seleção de candidatos
de qualquer nível de escolaridade e o seu caráter é classificatório.
CAPÍTULO 8 -DA ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO a) O processo
de admissão/contratação será realizado mediante convocação do
GP do IBRACEDS, obedecendo ao interesse e a conveniência do
Instituto e as regras constantes do edital de seleção, quando for o
caso; b) Na hipótese de seleção realizada mediante edital público,
decorrente de exigência constante de avenças firmadas entre o
IBRACEDS e entes públicos, antes da publicação do resultado
final, o processo deverá ser remetido ao Departamento Jurídico
da OS a fim de analisar a regularidade do processo, devendo se
manifestar no máximo em 24h; c) Após finalização do processo
seletivo, o departamento GP deve solicitar que candidato entregue
os documentos descritos no ANEXO III. Deverá informar o período
de experiência, que será de 45 dias, prorrogável por mais 45
dias totalizando o período máximo de 90 dias; d) No momento da
entrega dos documentos o candidato será encaminhado para a
realização dos exames admissionais, conforme a atividade a ser
desempenhada, de acordo com o Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional - PCMSO. O médico que realiza os exames
faz a análise e emite parecer final quanto às condições de saúde
para a contratação. Nenhum colaborador poderá começar a
exercer suas atividades profissionais, antes de realizar todos os
exames; e) Havendo incompatibilidade insanável, atestada por
junta médica, entre o cargo pretendido e a patologia porventura
identificada no candidato aprovado, este não poderá ser contratado.
f) O primeiro dia de trabalho do novo colaborador deverá ocorrer
em dias úteis em sistema diário (SD). g) Os colaboradores deverão
ser cadastrados no sistema de ponto, sendo de responsabilidade
do departamento GP fazer o cadastro e orientar a rotina do Ponto.
h) É papel do departamento GP averiguar se o colaborador possui
conta bancária. Se positivo, solicitar todos os dados da conta. Caso
não tenha, o departamento GP deverá entregar ao colaborador a
solicitação de abertura de conta. i) O colaborador deve comparecer
a uma agência, conforme carta de encaminhamento, munido da
solicitação para realizar a abertura da conta. Após a abertura o
colaborador deve entregar documento contendo os dados da conta,
ou cópia do cartão do banco ao departamento GP. CAPÍTULO 9
- DOS CUSTOS a) Todos os custos referentes ao processo de
recrutamento e seleção de profissionais devem ser previstos,
acordados e faturados no centro de custo da área requisitante. b)
Material a ser utilizado em recrutamento e seleção, será solicitado
com antecedência, com a autorização da Coordenação de GP.
CAPÍTULO 10 -DAS OBSERVAÇÕES GERAIS A contratação
de colaboradores para ocupar cargos de chefia, direção, assessoramento superior, previstos no organograma da administração
e de cada unidade de ensino gerida, bem como os de secretária
e comprador, por se tratarem de cargos de confiança, serão
livremente escolhidos pelo Diretor Presidente e Superintendentes
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do IBRACEDS, sendo que estes últimos dependem da aprovação
da Diretoria do IBRACEDS e boas práticas de combate ao
nepotismo, e conforme determina o art. 8º-C da Lei 15.503/2005
do Estado de Goiás em atendimento as exigências quanto às
discriminações das atribuições, responsabilidades e obrigações
do Poder Público e da Organização Social, em conformidade
com os princípios da impessoalidade, da moralidade da boa fé,
da probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da
publicidade e do julgamento objetivo. Os organogramas acima
mencionados deverão ser submetidos à aprovação do órgão
supervisor do contrato de gestão, no prazo máximo de 90 dia,
contados a partir da publicação deste regulamento na imprensa
oficial. Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela
Superintendência do IBRACEDS em conjunto com a Presidência,
submetendo-se suas decisões à ratificação do Conselho de Administração. O presente regulamento entra em vigor na data de
sua publicação. ANEXO I - Requisição de Contratação de Pessoal
ANEXO II - Parecer técnico ANEXO III - Documentos Necessários
para Admissão de Pessoal

<#ABC#18114#80#24131/>

Protocolo 18114
<#ABC#18121#80#24142>

REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA,
CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E
ALIENAÇÕES CAPÍTULO I DA FINALIDADE Art. 1° O presente
instrumento tem como objetivo regulamentar os procedimentos
gerais para as compras e para as contratações de obras e serviços
a serem realizados pelo Instituto Brasileiro de cultura , educação
,desporto e saúde - IBRACEDS, com a utilização de recursos
financeiros provenientes do poder público e de doações destinadas
à unidades culturais , educacionais e de saúde, bem como para
regulamentar a alienação de bens. § 1º Na condição de Organização
Social, qualificada no âmbito do Estado de Goiás por meio do
Decreto nº 8447/2015 e Decreto nº 8815/2016, este regulamento se
submete aos princípios constitucionais e da administração pública,
minimamente na observância da legalidade, da razoabilidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da boa-fé, da
probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia e do
julgamento objetivo. § 2º O IBRACEDS adotará procedimentos de
compra, contratação de obras e contratação de serviços seguindo
ao estabelecido no presente regulamento, sempre que os termos da
legislação ou do instrumento celebrado para o recebimento do
recurso financeiro assim o exigir. § 3º Os procedimentos instituídos
pelo presente regulamento não se aplicam às despesas realizadas
com recursos próprios da IBRACEDS, bem como àqueles que por
sua origem e natureza exigirem procedimentos próprios, a exemplo
dos convênios, parcerias, termos de colaboração, termos de
fomento, concursos ou outra forma de avença, firmados com o poder
público, iniciativa privada, organismos nacionais ou internacionais.
CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES Art. 2º Para a finalidade deste
regulamento considera-se: I. Compra: toda aquisição remunerada
de materiais de consumo e/ou bens permanentes para fornecimento
de uma só vez ou de forma parcelada, com a finalidade de suprir a
Instituição com os materiais necessários ao desenvolvimento de
suas atividades. II. Contratação: vínculo jurídico formal com o
fornecedor de bens de consumo, bens permanentes, obras e
serviços, expressos por ordem de compra ou contrato. III. Obra: toda
construção, demolição, reforma, recuperação ou ampliação de
edificação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou
subsolo e demais atividades que envolvam as atribuições privativas
de Engenharia e Arquitetura. IV. Serviço: prestação de qualquer
trabalho intelectual, técnico ou manual, quando não integrante de
execução de obra. V. Alienação: toda cessão ou transferência de
bens móveis, onerosa ou gratuita, permanente ou temporária. VI.
Carta Cotação / Chamamento: documento formal emitido pelo
IBRACEDS dando conhecimento público de seu interesse em
comprar, contratar ou alienar, contendo todas as informações
necessárias. VII. Parecer de Compras: documento elaborado pelo
comprador relatando sucintamente a negociação e o seu resultado.
VIII. Ordem de Compra: documento formal emitido pelo IBRACEDS
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concretizando o ajuste comercial com o fornecedor, representando
fielmente todas as condições da negociação, a exemplo de
descontos, prazo de entrega, condição de pagamento e outras
consideradas relevantes. IX. Contrato: documento formal que em
razão da natureza ou complexidade do ajuste comercial, estabelece
por meio de cláusulas, as condições de fornecimento de bens de
consumo, bens permanentes, obras, serviços e outras avenças, em
conformidade com o Direito Civil Brasileiro e os princípios da teoria
geral de contratos. CAPÍTULO III DAS OBRIGAÇÕES Art. 3° Na
operacionalização dos procedimentos definidos neste regulamento
o IBRACEDS deverá: § 1° Manter os registros referentes as compras/
contratações em processos identificados e numerados cronologicamente, de forma a permitir a rastreabilidade e auditoria do conteúdo
dos mesmos. § 2° Determinar os responsáveis pela realização das
ações de planejamento, coordenação, supervisão e controle que
permitam o adequado gerenciamento da contratação de obras e
serviços, aquisição de bens e alienações. § 3° Manter distintas, em
sua estrutura, as funções:
COMPRA/CONTRATAÇÃO,
RECEBIMENTO e PAGAMENTO, descentralizando as respectivas
tarefas e atribuições. § 4° Cumprir as rotinas estabelecidas,
observando a necessidade da obra, serviço, compra ou alienação,
divulgação e cumprimento dos prazos, sistemática de cotação,
análise técnica e eleição da melhor proposta, observados os critérios
estabelecidos no Art. 09. § 5° Observar nas alienações, a
necessidade, a possibilidade e a realidade do mercado, bem como
os procedimentos legais, conforme o caso. § 6° Realizar procedimentos de registro contábil-financeiro das contratações de obras,
serviços, compras e alienações, permitindo diferenciar a origem dos
recursos, provenientes do Contrato de Gestão, em conformidade
com as melhores práticas contábeis. CAPÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA E CONTRATAÇÃO Art. 4° Serão adotados
para os procedimentos de compra e contratação, no mínimo, as
seguintes etapas: I. Emissão da solicitação de compra ou contratação
por meio de documento formal com a descrição do objeto da compra
ou contratação, além das informações complementares necessárias.
II. Publicação da Carta Cotação/Chamamento com a descrição do
objeto da compra ou contratação e informações complementares, no
sítio próprio do IBRACEDS na internet, podendo ainda publicar em
plataforma eletrônica de compras, jornais de circulação local ou
nacional e no Diário Oficial do Estado de Goiás, de forma isolada ou
concomitante. III. Recebimento das propostas no prazo e local
estipulado, contendo o preço e demais informações determinadas
na Carta Cotação/Chamamento. IV. Análise das propostas em
consonância com o objeto e informações contidas na Carta Cotação/
Chamamento e emissão de parecer técnico, quando for o caso. V.
Julgamento da melhor proposta levando em consideração os
critérios objetivos definidos na Carta Cotação/Chamamento,
respeitados os limites estabelecidos no presente Regulamento. VI.
Análise dos documentos de habilitação das empresas que ofertarem
proposta. VII. Publicação do resultado por meio de sítio do
IBRACEDS na internet, contendo o nome da empresa vencedora e
o preço total da compra ou contratação. Art. 5º A solicitação de
compra ou contratação deverá ser instruída com no mínimo as
seguintes informações: I. Descrição detalhada do bem, da obra ou
do serviço. II. Especificações técnicas. III. Quantidade e forma de
apresentação. IV. Documentação relativa a qualificação técnica,
quando necessário. V. Justificativa da compra ou contratação. § 1° A
solicitação de compra ou contratação deverá ser assinada pelo
responsável da área solicitante, submetida a autorização do Superintendente
Administrativo-Financeiro,
Superintendente
de
Planejamento e Diretor Presidente do IBRACEDS. § 2° A indicação
de marca ou fabricante, quando imprescindível, será admitida como
mera referência. Art. 6° O IBRACEDS dará publicidade prévia aos
avisos de compras, contratações de obras, de serviços e alienações,
no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, nos seguintes canais de
comunicação: I - Sítio eletrônico na internet www.ibraceds.org.br,
para todas as aquisições, contratações e alienações, incluídas
aquelas que forem realizadas por meio de plataforma eletrônica de
compras; II - Jornal de grande circulação estadual e/ou nacional,
para contratações, cujo valor esteja acima de R$ 500.000,00
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(quinhentos mil reais), considerado o valor total estimado da
aquisição, da contratação ou da alienação; III - Na imprensa oficial,
quando julgar necessário. § 1º - Havendo publicação em mais de
um canal acima descrito, a contagem de prazo se dará a partir
daquela que ocorrer por último. § 2º O IBRACEDS divulgará na
Carta Cotação/Chamamento as condições para recebimento das
propostas, estabelecendo o prazo, o local de entrega, o objeto e a
forma de apresentação do preço entre outras. Art. 7º Para o
recebimento das propostas o IBRACEDS definirá os critérios e
condições mínimas que deverão constar na apresentação da
proposta. § 1º A proposta vinculará o proponente, cujo descumprimento ensejará na desclassificação. § 2º No caso de divergência
entre a proposta e as condições e critérios estabelecidos na Carta
Cotação/Chamamento, o IBRACEDS poderá solicitar a retificação
da proposta, sob pena de desclassificação. § 3º O descumprimento
de qualquer uma das condições impostas neste regulamento
ensejará no não recebimento da proposta ou na desclassificação do
proponente, observada a possibilidade de retificação de que trata o
parágrafo anterior. Art. 8° O Setor de Compras poderá determinar a
análise técnica da proposta, que será realizada pelo solicitante do
bem, serviço ou obra. § 1º Na análise dos aspectos técnicos da
proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou desabilitando as
propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição
da Carta Cotação/Chamamento, facultando-se quando necessário
para subsidiar a análise, solicitar do proponente, informações complementares do bem ou serviço, amostras, rol de clientes e visita
técnica. § 4º A análise técnica será dispensada nos seguintes casos:
I. Quando a marca ou modelo orçado para um determinado produto
já for aprovado pelo IBRACEDS. II. Quando por sua natureza, a
aquisição ou contratação dispensar a análise técnica, a exemplo da
contratação de cursos, publicação em jornais e aquisição de
passagem aérea. Art. 9º Para apuração da melhor oferta da compra
ou da contratação deverão ser observados principalmente, e naquilo
que couber, os seguintes requisitos: I. Qualidade. II. Preço. III. Prazo
de entrega. VI. Faturamento mínimo. V. Análise técnica. IV.
Durabilidade do produto/serviço. VII. Garantia do produto/serviço.
VIII. Avaliação de fornecedores. IX. Custo do transporte e do seguro
da carga até o local da entrega. X. Economia na execução,
conservação e operação. XI. Adoção das normas técnicas de saúde
e de segurança do trabalho. XII. Impacto ambiental. XIII. Atendimento
ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o
caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantias
oferecidas. XIV. As condições de guarda e armazenamento que não
permitam a deterioração do bem. XV. Comprovação de capacidade
técnica nos casos de fornecimento de bens, serviços ou obras, especialmente aqueles que envolvam importação de matéria-prima ou
equipamentos, detenham conhecimento técnico específico, se
constitua em alta complexidade ou envolva área ou atividade
essencial. XVI. Outros, excepcionalmente, identificados como
relevantes para a decisão, desde que previamente publicados na
Carta cotação/Chamamento e devidamente fundamentado no
processo de compra/contratação. § 1° O IBRACEDS a qualquer
tempo poderá desclassificar a proposta ou desqualificar o proponente
sem que a esse caiba direito de indenização, na hipótese de vir a
tomar conhecimento de fato ou de circunstância que desabone sua
idoneidade financeira ou técnica, ou ainda que comprometa sua
capacidade de produção, relativo a entrega e qualidade dos
produtos. § 2° Em busca da economicidade em suas compras/
contratações o IBRACEDS poderá, durante a análise das propostas,
convidar as empresas habilitadas a apresentar novas propostas de
preços, dando tratamento isonômico a todas as participantes. § 3º O
Serviço de Compras emitirá Parecer de Compras declarando a
melhor proposta aquela que, depois de esgotados todos os meios de
negociação com uma ou mais empresas, com o intuito de reduzir os
preços ofertados, apresentar as melhores condições de fornecimento,
observado o determinado no caput deste artigo. Art. 10 Para se
habilitar na oferta de preço os proponentes deverão apresentar os
seguintes documentos: I - Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ; II - Última alteração do Contrato ou Estatuto Social,
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desde que devidamente consolidada, ou Contrato e Estatuto de
Constituição acompanhado da última alteração contratual; III Inscrição Estadual ou declaração de isento; IV - Inscrição Municipal
ou declaração de isento, no caso de obras e serviços; V - Prova de
regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão
Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa
da União, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais; VI - Prova de regularidade para com
a Fazenda Estadual de Goiás, mediante Certidão Negativa de
Débitos relativos aos Tributos Estaduais; VII - Prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de
Débitos relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e
serviços; VIII - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; IX - Documentos
pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF); X - Procuração e
documentos pessoais (RG e CPF) para o representante da
contratada, quando não forem os seus sócios que assinarão o
contrato. § 1º A documentação de que tratam os incisos I a X deste
artigo poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de
aquisições/contratações no valor de até R$ 80.000,00 e para o
fornecimento de bens para pronta entrega. § 2º Admitir-se-á como
válida a certidão positiva com efeito de negativa. § 3º As certidões
negativas poderão ser apresentadas até análise de regularidade do
processo de aquisição/contratação, realizada pelo Jurídico do
IBRACEDS. Art. 11 - Caso o proponente que apresentou a melhor
proposta não seja habilitado, será convocado o seguinte para
negociação, e assim sucessivamente, até que haja uma empresa
habilitada, observado o valor estimado para contratação. § 1º - Em
caso de não restar nenhuma empresa habilitada, apta a fornecer,
será realizado novo procedimento, nos termos do artigo 6º. § 2º Persistindo a ausência de fornecedores habilitados, poderá ser
realizada a aquisição/contratação nos mesmos termos do parágrafo
2º do artigo 15 deste regulamento. Art. 12 As compras ou
contratações deverão ser autorizadas e efetivadas das seguintes
formas: § 1° As compras/contratações cujo valor global seja superior
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) serão autorizadas pelo
Conselho de Administração do IBRACEDS, independente de
convocação, sem prejuízo da autorização do Superintendente Administrativo-Financeiro, Superintendente de Planejamento e Diretor
Presidente do IBRACEDS. § 2° A autorização do Conselho de Administração poderá se dar ad referendum sempre que a autorização
prévia não for possível. § 3° As compras ou contratações cujo valor
global seja igual ou inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
serão autorizadas: a) Nos casos de contrato pelo Superintendente
Administrativo-Financeiro e Superintendente de Planejamento
previamente no parecer de compras e pelo Diretor Presidente no
Contrato. b) Nos casos de ordens de compra pelo Superintendente
Administrativo-Financeiro e Superintendente de Planejamento. § 4°
A Ordem de Compra corresponde ao contrato formal efetuado com o
fornecedor e encerra o procedimento de compras, representando
fielmente todas as condições da negociação, a exemplo de
descontos, prazo de entrega, condição de pagamento e outras
consideradas relevantes para a gestão do processo. § 5° A Ordem
de Compra deverá ser assinada pelo Gerente Financeiro, Analista
de Compras, Superintendente Administrativo-Financeiro e pelo Superintendente de Planejamento. § 6° Nos casos de compras ou
contratações, que por sua natureza ou complexidade a administração do IBRACEDS julgar conveniente, será lavrado contrato, que
será regido pelo Direito Civil Brasileiro e pelos princípios da teoria
geral de contratos. § 7° Toda compra ou contratação, independente
do valor, realizada por meio de contrato se dará mediante autorização
do Superintendente Administrativo-Financeiro e Superintendente de
Planejamento no Parecer de Compras e assinatura do Diretor
Presidente no contrato. § 8° O Superintendente de Planejamento ,
Superintendente Administrativo-Financeiro e o Diretor Presidente
são hábeis para suprir mutuamente suas eventuais ausências na
assinatura das Ordens de Compras e Contratos, facultando-se aos
Superintendente de Planejamento e Superintendente Administrativo-Financeiro a delegação de poderes por meio de instrumento ad-
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ministrativo próprio. Art. 13 Os resultados de todas as compras,
contratações de obras e serviços, incluídas aquelas previstas no
artigo 15, e as alienações serão disponibilizados no sítio eletrônico
do IBRACEDS, durante a vigência do contrato de gestão, observadas
minimamente as seguintes informações: I. Nos casos de Ordem de
compra. a) Nome da empresa. b) CNPJ. c) Descrição do item. d)
Quantidade do item. e) Valor total. II. Nos casos de Contrato. a)
Nome da empresa. b) CNPJ. c) Objeto do contrato. d) Vigência do
contrato. e) Valor mensal. f) Valor total. Parágrafo Único - Quando a
contratação resultar em contrato, o mesmo também deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico da Entidade na internet. Art. 14
Concluída a compra ou contratação cumprirá as áreas competentes
o recebimento do bem ou do serviço, se de outra forma não for
determinado: I. O Serviço de Almoxarifado é competente para o
recebimento dos bens de consumo. II. O Serviço de Patrimônio é
competente para o recebimento de bens permanentes. III. O Serviço
de Manutenção é competente para o recebimento de obras e
serviços. Parágrafo Único: Ficam os referidos Serviços, da mesma
forma responsáveis em atestar a conclusão da Ordem de Compras
ou do Contrato de acordo com as especificações neles contidos, e
ainda pelo encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento.
CAPÍTULO V DAS EXCEÇÕES Art. 15 Ficam excepcionalizados da
publicidade prévia disposta no artigo 6º os seguintes casos: I.
Contratação de concessionário ou permissionário de serviços
públicos se o objeto do contrato for pertinente ao da concessão ou
permissão. II. Contratação com empresas cujo objeto tenha o preço
submetido a tabela controlada pelo governo, quando não for possível
o estabelecimento da concorrência. III. Na contratação de serviços
de manutenção em que a desmontagem do equipamento, seja
condição indispensável para a realização do orçamento, com a possibilidade de aumentar o dano do equipamento. IV. Quando o
fornecedor for exclusivo para o objeto da compra ou contratação,
desde que comprovada a exclusividade, através de atestado
fornecido pelo órgão de registro do comércio local, pelo Sindicato ou
equivalente, ou ainda por declaração do fabricante, vedada a
preferência de marca. V. Na contratação de empresa especializada
ou profissional de notória especialização, assim entendido aqueles
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos
relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é
o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado. VI.
Contratação de empresas públicas, entidades paraestatais,
entidades sem fins lucrativos na área de educação profissional, encaminhamento para pesquisa científica, tecnologia, organizações
sociais, universidades nacionais ou estrangeiras. VII. Quando a
aquisição de bens e serviço for de pequena monta, assim
considerada aquelas cujo preço não ultrapassar R$ 1.500,00 (hum
mil e quinhentos reais), desde que o valor anual da despesa seja
inferior à R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que não tenha caráter de
continuidade. VIII. Nas compras ou contratações realizadas em
caráter urgência ou emergência, caracterizadas pela ocorrência de
fatos inesperados e imprevisíveis, cujo não atendimento imediato
seja mais gravoso importando em prejuízos ou comprometendo a
segurança de pessoas ou equipamentos, reconhecidos pela administração. IX. Nos casos de grave perturbação da ordem pública ou
calamidade pública, cujo não atendimento imediato seja mais
gravoso importando em prejuízos ou comprometendo a segurança
de pessoas, equipamentos, patrimônio público ou particular sob responsabilidade do IBRACEDS, reconhecidos pela administração. X
Quando não acudirem interessados à seleção anterior devidamente
publicada nos termos do artigo 6º e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para o objeto do contrato de gestão,
mantidas, neste caso, todas as condições pré estabelecidas. § 1°
Nas hipóteses dos incisos IV, V e VI, deste artigo, a empresa
contratada deverá comprovar a compatibilidade do preço praticado
no mercado, por meio de pelo menos uma nota fiscal de outros
clientes, com produtos/serviços idênticos ou similares, ou o Serviço
de Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços através
de contratações realizadas pela administração pública, entidades
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públicas ou privadas do terceiro setor para validação do valor
contratado. § 2° As compras ou contratações realizadas com
fundamento nos Incisos VII, VIII, IX e X, deste artigo, serão realizadas
por meio de pesquisa de mercado, mediante cotação de preços,
sempre que possível junto a, no mínimo, 03 (três) interessados,
podendo essa ser realizada por telefone, e-mail ou orçamentos,
devidamente registrada no respectivo processo de compras/
contratação. § 3° As compras ou contratações realizadas com
fundamento neste artigo serão autorizadas pelo Superintendente
Administrativo-Financeiro e Superintendente de Planejamento.
CAPÍTULO VI DOS CONTRATOS Art. 16 O instrumento contratual
é obrigatório para todas as contratações de obras, fornecimento e
prestação de serviços contínuos, e para compras e serviços onde
não haja entrega imediata, e facultativo nos demais casos em que o
IBRACEDS puder substituir por outros instrumentos hábeis.
Parágrafo Único - Entende-se por compras/contratações para
entrega imediata, aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta
dias da emissão da ordem de compra. Art. 17 - Os contratos
firmados com base neste regulamento estabelecerão, por escrito,
com clareza e precisão, as condições para sua execução, expressas
em cláusulas que estejam em conformidade com o instrumento de
seleção e com a proposta a que se vinculam, devendo conter, no
mínimo, cláusulas que estabeleçam necessariamente: I - A
qualificação das partes; II - O objeto e seus elementos característicos, contendo a especificação da obra, do serviço, ou do bem; III Os valores unitários e totais e as condições de pagamento; IV - O
prazo de vigência do contrato; V - Quantitativos; VI - Direitos,
obrigações e responsabilidades das partes; VII - As penalidades
cabíveis e os valores das multas; VIII - Os índices de reajuste, as
garantias e penalidades; IX - Os casos de rescisão; X - Outras
previamente estabelecidas no instrumento de seleção. Parágrafo
único - Os contratos terão prazo determinado, não podendo
ultrapassar, inclusive suas eventuais prorrogações, à 60 (sessenta)
meses, ficando o IBRACEDS autorizado a rescindí-los unilateralmente, a qualquer tempo, no caso de fim da vigência do contrato de
gestão. Art. 18 - As alterações contratuais por acordo entre as
partes, desde que justificadas, e as decorrentes de necessidade de
prorrogação, constarão de termos aditivos. Parágrafo único - Os
contratos poderão ser aditados, nas hipóteses de acréscimo ou
supressão, que se fizerem necessários nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial e, no caso
particular de reforma predial ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento). Art. 19 O inadimplemento total ou parcial das
obrigações contratuais assumidas dará ao contratante o direito de
rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no instrumento de seleção ou no contrato,
inclusive a suspensão do direito de contratar com o IBRACEDS por
prazo não superior a 2 (dois) anos. CAPÍTULO VI DOS PROCEDIMENTOS DE ALIENAÇÃO Art. 20 Nos procedimentos de alienação
de bens móveis, nos casos em que o bem estiver em posse do
IBRACEDS por força do Termo de Cessão e Permissão de Uso
firmado com o parceiro público, serão observados os procedimentos
conforme a legislação em vigor aplicável a espécie. Parágrafo
Único: O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica
exclusivamente aos bens públicos. Art. 21 A alienação de bens de
que trata o Art. 20 se vincula a autorização expressa e controle
patrimonial direto pelo parceiro público, devendo ser proposta pelo
Superintendente Administrativo-Financeiro, Superintendente de
Planejamento, e confirmada pelo Diretor Presidente e pelo Conselho
de Administração do IBRACEDS. § 1° Nas alienações, a modalidade
de divulgação e forma de pagamento deverão observar as especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em
consonância com a Lei nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio
público. § 2° A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio
público deverá ser precedida de autorização do parceiro público,
cujo resultado financeiro deverá ser reinvestido no desenvolvimento
das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra
forma não for determinado. Art. 22 Os bens imóveis pertencentes ao
Estado de Goiás dados em cessão e permissão de uso, bem como
aqueles adquiridos pelo IBRACEDS com recursos públicos
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originados do Contrato de Gestão não poderão ser alienados em
nenhuma hipótese, salvo os casos previstos e autorizados na forma
da lei, cujo procedimento de alienação será realizado pelo poder
público por meio de suas Secretarias. Art. 23 Todos os bens móveis
e imóveis cujo uso tenha sido autorizado ao IBRACEDS por meio de
cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva
e vinculada à consecução dos objetivos do Contrato de Gestão.
CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 24 É proibido o
recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por qualquer
colaborador da Instituição, em qualquer das fases do processo de
contratação de obras, serviços, compras e alienações. Da mesma
forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou imagens que
caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de autoridades ou
empregados em publicidade de atos, programas, obras e serviços.
Art. 25 É vedado ao IBRACEDS manter qualquer tipo de relacionamento comercial ou profissional com pessoas físicas e jurídicas que
se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório. Art. 26
O IBRACEDS se reserva no direito de revogar o processo de
aquisição/contratação, por sua exclusiva conveniência, a qualquer
tempo, desde que justificado no processo de compra, antes da
compra ou contratação, sem que caiba a qualquer proponente o
direito de exigir compensação pecuniária ou indenização.Art. 27 Os
termos deste regulamento se submetem ao controle estatal e social,
por meio de sua aprovação pelo Conselho de Administração do
IBRACEDS e pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás em
conformidade com o disposto no inciso VIII, do art. 4º e parágrafo
único, do art. 17, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás.Art. 28
Revogam-se as disposições em contrário. Art. 29 Este Regulamento
entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado
de Goiás. Goiânia-GO, 09 de maio de 2017.
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AGIR
AVISO DE PUBLICAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO
GOIANA
DE
INTEGRALIZAÇÃO
E
REABILITAÇÃO - AGIR, pessoa jurídica de direito privado,
gestora do CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO
Dr. HENRIQUE SANTILLO - CRER, do HOSPITAL DE
DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILIAÇÃO SANTA MARTA
- HDS e do HOSPITAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO
LAGE - HUGOL, torna público, que, a partir de hoje, receberá
propostas para Aquisição de equipamentos, insumos e serviços
como segue:
Carta Cotação nº
136/17 - AGIR
143/17 - AGIR
144/17 - AGIR
145/17 - AGIR
1086/17 - CRER
1087/17 - CRER
1093/17 - CRER
1156/17 - CRER
790/17 - HUGOL
941/17 - HUGOL

Descrição
Contratação de empresa para fornecimento
de hemocomponentes e serviços
hemoterapia
Contratação de Instrutores para o curso
Qualificação da assistência multiprofissional
em Urgência e Emergência
Contratação de Instrutores para o 6° e 7º
Curso CIF
Contratação de Instrutores para o curso
Qualificação de assistência multiprofissional
em unidade de terapia intensiva e hospitalar
Aquisição Pinos de shanz
Aquisição de Fixador externo circular/semicircular modelo tipo ilizarov baby
Aquisição de Equipamento de Informática
Aquisição de Fio de luque, haste femoral e
componente acetabular
Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos
Reposição de estoque de prótese vascular e
halo craniano

