
25/08/2021 SEI/GOVERNADORIA - 2446730 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4178595&infra_sistem… 1/9

ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GERÊNCIA DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETIVO

 

O presente instrumento tem por objetivo estabelecer parâmetros e especificações técnicas, com o intuito de disciplinar
a aquisição de 01 (uma) taxas de inscrição para o Procurador do Estado Wagner Jônatas Portela Mendonça
participar do curso PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CONSELHEIROS – PDC da Fundação Dom
Cabral, a ser realizado no período de 25 a 29 de junho de 2018 e 13 a 17 de agosto de 2018, no Campus Aloysio
Faria (FDC), em Nova Lima-MG, nos termos que se segue.

 

2. JUSTIFICATIVA

 

- Do dever de atualização profissional:

 

Um dos deveres dos Procuradores do Estado é “atualizar-se profissionalmente”, conforme previsto no inciso VII, do
artigo 39, da LC nº 58/2006, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado e dá outras
providências.

Logo, para viabilizar o cumprimento desse dever funcional de formação contínua, mister que o Centro de Estudos
Jurídicos adote as providências para custeio da inscrição do Procurador do Estado para participação em eventos
jurídicos, nos termos do art. 31, III, da LC n. 58/2006.

 

- Das razões de escolha do curso:
 

A Fundação Dom Cabral foi eleita, pela 13ª vez consecutiva, a melhor escola de   negócios da América Latina
segundo o Ranking de Educação Executiva do jornal inglês Financial Times. O resultado foi divulgado na noite
desse domingo, 13 de maio, e ranqueou a FDC como a 12ª melhor escola de negócios de todo o mundo, mantendo
a posição alcançada no último ano. A Publicação destaca a escola, fundada em Belo Horizonte, como a melhor da
América Latina e a número um do Brasil. A FDC está há 13 anos entre as 20 melhores escolas de negócios do mundo.
O Ranking de Educação Executiva do Financial Times é o resultado da combinação entre os rankings que avaliam os
Programas Abertos e os Programas Customizados das escolas de negócios e nestes a FDC está posicionada
como a 19ª e a 14ª melhor escola do mundo, respectivamente. 

No ranking de Programas Customizados, a FDC se destacou nos quesitos “desenho do programa” em que alcançou a
7ª posição, “resultados atingidos”, em que foi ranqueada como a 10ª melhor do mundo; “aprendizagem e novas
habilidades”, 11ª posição, “corpo docente”, melhorando 7 posições e assumindo a 12ª posição mundial; e
“instalações”, quesito no qual a FDC subiu 6 posições e hoje é a 2ª melhor do mundo. No ranking de Programas
Abertos, os destaques ficaram por conta do “desenho do programa” em que alcançou a 10ª posição, “métodos de
ensino”, com a 11ª posição, “aprendizagem e novas habilidades”, “corpo docente” e “resultados atingidos”, todos na
14ª posição no mundo; e em “escolas parceiras”, melhorando 13 posições e assumindo a posição de 5ª melhor do
mundo.
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O PDC – Programa de Desenvolvimento de Conselheiros tem como objetivo a preparação para o exercício pleno e
eficaz do papel de conselheiro. Promove a compreensão profunda sobre a função e as responsabilidades do Conselho
de Administração e permite que o participante compreenda a relevância, a complexidade e o alcance do Conselho na
dinâmica atual dos negócios. Trata-se de um curso para conselheiro de administração que estimula a reflexão e a
aplicação prática em um ambiente propício para a formação de uma rede de contatos selecionada, forte e duradoura.

A Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás tem como finalidade viabilizar a implementação do
Programa de Parcerias Público-Privadas e outras parcerias de interesse do desenvolvimento econômico e social de
Goiás, bem como gerir os ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Estado ou por entidades da administração
indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título.

Vários destes ativos são ações em empresas estatais que deverão passar por uma maior profissionalização em
decorrência do contido na Lei 13.303/2016. Portanto, há necessidade de uma preparação jurídica prévia para que
possamos auxiliar legalmente a estruturação e o funcionamento dos Conselhos de Administração vinculados à
Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás.

 

Verifica-se, ainda, que o eixo temático enquadra-se na seara de atuação do Procurador do Estado, em defesa da
Fazenda Pública, senão vejamos:

Compreensão do cenário, dos fundamentos e das melhores práticas de governança corporativa sob um enfoque
multidisciplinar.

Conhecimento dos objetivos e responsabilidades do Conselho de Administração e da sua dinâmica de
funcionamento.

Caracterização do papel do conselheiro, suas atribuições, responsabilidades e riscos inerentes.

Desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias ao papel de conselheiro em exercícios práticos.

Potencialização do desempenho do Conselho de Administração, criando condições para influenciar os resultados
da empresa.

 

O evento possui como pilares:

SABER - Construir repertório, tratando os temas e conceitos que o conselheiro precisa conhecer e apreender nos
campos da Governança e da Gestão.

SABER FAZER - Tratar de um conjunto de práticas e habilidades que o conselheiro precisa desenvolver para
atuar. Inclui o aspecto comportamental: o que é esperado de um indivíduo que atua no papel de conselheiro.

REFLETIR - Proporciona oportunidades e ambiente favorável à reflexão crítica e profunda sobre o papel do
Conselho e do conselheiro, suas responsabilidades e atribuições perante os diversos stakeholders da empresa.

RELACIONAR - Aprender com o grupo e formar uma rede de contatos forte e duradoura, que gere
compartilhamento, parcerias e negócios.

 

O evento também tem como diferenciais:

Foco na articulação dos campos da governança e da gestão.

Proporciona reflexão profunda e desenvolvimento de uma base sólida de fundamentos sem perder a articulação
com a aplicação prática.

Board Case: simulação prática e instigante das etapas de preparação e execução de uma reunião do Conselho de
Administração.

Apenas duas turmas por ano, o que possibilita melhor qualificação do público participante.

Ambiente do Campus muito propício ao desenvolvimento da metodologia e do networking.
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Além disso, a garantia de aperfeiçoamento profissional do Procurador do Estado através da participação neste curso
está assegurada pela notória especialização de vários dos palestrantes e área de atuação dos demais, conforme pode ser
constatado pelos respectivos currículos:

 

Edison Carmagnani Filho

Graduado em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Graduado em Administração,
pela Universidade Mackenzie/SP. Professor convidado da Fundação Dom Cabral, desde 2000. Sócio de escritório
empresarial, desde 2001. – disponível em: https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-desenvolvimento-
conselheiros#. Acesso em: 09/05/2018 às 13:56.

 

Elismar Álvares da Silva Campos

Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e detentora de diversos títulos de especialização.
É professora, palestrante e pesquisadora da Fundação Dom Cabral, especialista em temas relacionados a Empresas
Familiares e a Governança Corporativa. Nos últimos 25 anos, atuou como mediadora de conflitos e consultora destas
empresas, em trabalhos relacionados a Sucessão Empresarial (Patrimonial e na Gestão), construção e elaboração de
Acordos Societários e Protocolos Familiares, estruturação e aperfeiçoamento da Governança Corporativa, tendo
atuado como coach de Conselhos de Administração de várias empresas de médio e de grande porte; além de ter
participado como membro de Conselhos de Administração de diversas empresas. Na FDC, é criadora de duas
importantes soluções educacionais: o PDA (Parceria para o Desenvolvimento do Acionista e da Família Empresária; e
o do PDC (Programa de Desenvolvimento do Conselheiros), além de autora de livros e artigos sobre o tema. –
disponível em: https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-desenvolvimento-conselheiros#. Acesso em:
09/05/2018 às 13:56.

 

Gilberto Braga

Mestre em Administração, com ênfase em Finanças e Mercado de Capitais, pelo IBMEC, 2003. Especialista em
Finanças, pela Escola de Negócios da PUC/RJ – IAG, PUC/RJ, em 1992. Graduado em Economia, pela Universidade
Cândido Mendes - UCAM - RJ, 1983. Professor convidado da Fundação Dom Cabral desde 2011. Professor titular de
controladoria da Universidade Candido Mendes - UCAM, desde 1986. – disponível em:
https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-desenvolvimento-conselheiros#. Acesso em: 09/05/2018 às
13:56.

 

Haroldo Moura Vale Mota

Mestre em Finanças, pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e Especialista em Finanças Internacionais, pela George
Washington University, Washington DC. É Professor Associado da Fundação Dom Cabral – FDC na área de Finanças,
desde 2002. Membro do Conselho de Administração do Grupo Santa Cruz e da Empresa Microcity. No IBMEC foi
Coordenador dos MBA´s de Finanças e de Gestão de Negócios e Professor na área de Finanças Corporativas. Atuou
como Gerente Financeiro e de Planejamento da TIM. Foi Diretor Financeiro na Telemig Celular e Gerente Financeiro
da Telemar Minas. Sua área de interesse em pesquisa é Finanças Corporativas. É Co-autor dos livros: “Finanças
Corporativas - Teoria e Prática Empresarial no Brasil”, Editora Campus e “Mercado Financeiro - Uma Abordagem
prática dos principais produtos e serviços”, Editora Campus. – disponível em: https://www.fdc.org.br/educacao-
executiva/programa-desenvolvimento-conselheiros#. Acesso em: 09/05/2018 às 13:56.

 

Jairo Laser Procianoy

Doutor em Administração de Empresas, pela Universidade de São Paulo- USP, 1994. Mestre em Administração de
Empresas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, 1991. Especialista em Administração de
Empresas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 1983. Professor associado da Fundação Dom
Cabral desde 2007. Professor visitante da School of Business - Georgetown University, Washington/DC, 1994. –
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disponível em: https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-desenvolvimento-conselheiros#. Acesso em:
09/05/2018 às 13:56.

 

José Ernesto B. Bolonha

Graduado em Psicologia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Professor e palestrante
convidado da Fundação Dom Cabral. Conferencista nacional e internacional em Psicologia do Desenvolvimento
aplicada à Administração e à Educação. Fundador e Principal Titular da Ethos Desenvolvimento – SP. Autor de
diversos artigos e livros na área de Psicologia do Desenvolvimento aplicada à Educação e à Administração de
Negócios e Instituições. – disponível em: https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-desenvolvimento-
conselheiros#. Acesso em: 09/05/2018 às 13:56.

 

Luiz Carlos Ferreira de Carvalho (Prof. Lical)

Mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas e em Psicologia pela
Universidade de São Paulo – USP. Especialista em Administração de Recursos Humanos pela Fundação João Pinheiro
- FJP. Lical é professor associado da Fundação Dom Cabral – FDC na área de Estratégia, tendo orientado o projeto
estratégico das seguintes empresas: Marcopolo, Embraco, Cofap, Eurofarma, Petroflex, PASA (plano de saúde da
Vale), Ripasa, Petrobras Serviços, CNI, Condor, Federação das Unimeds de MG, Odebrecht Angola, SDM (Cia de
mineração de diamantes, joint-venture da Odebrecht e do Governo Angolano), VIX Logística e Plantar. Ministrou
cursos in-company de estratégia para a ABB, Alcan, Aracruz Celulose, Banco do Brasil, Bunge, Cheminova, Citibank,
Copasa, Cia. Siderúrgica de Tubarão, Dixie-Toga, Embraer, Esab, Lab Fleury, Hering, Klabin, Microsoft, Previ,
Randon, Ray-O-Vac, Samarco, Santander, Sebrae-Nac, Sebrae-Ba, Telemar, Unimed-BH, Vale, dentre outras. Atua
como professor de Estratégia no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Programa de Desenvolvimento de
Acionistas da FDC e STC. Foi criador e coordenador do Núcleo de Negócios Internacionais da FDC, onde dirigiu a
parceria Global Players, consórcio de desenvolvimento de conhecimento em redes envolvendo 15 grandes empresas
brasileiras internacionalizadas; Criador do Ranking de Internacionalização de Empresas Brasileiras. Na FDC, foi
Diretor de Desenvolvimento de Empresas (responsável pelo desenvolvimento da área de programas in company). Foi
Sócio-diretor da Zumble Comércio e Serviços – Aprendizagem Organizacional onde orientou o planejamento
estratégico da Xerox Industrial, Promom Telecom, Gerdau Corporação, o projeto de desenvolvimento de competências
organizacionais da Natura, tendo atuado como professor do programa de desenvolvimento de liderança estratégica
para a Editora Abril. Atuou como Gerente de Desenvolvimento de Executivos Internacionais da Rhone-Poulenc,
matriz da RHODIA na França e Gerente de Educação e Desenvolvimento da Rhodia no Brasil. – disponível em:
https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-desenvolvimento-conselheiros#. Acesso em: 09/05/2018 às
13:56.

 

Paulo Vicente dos Santos Alves

Doutor em Administração de Empresas e mestrado em Administração Pública, ambos pela FGV. É formado em
Engenharia Elétrica pelo IME. Atualmente é professor tempo integral da Fundação Dom Cabral (FDC). Paulo Alves
foi Sub-Secretário de Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro (SEPLAG-
RJ) de 2007 a 2009. Sua experiência professional abrange os setores governamental, defesa, aeroespacial, educação e
energia. Foi também Capitão do Exército Brasileiro de 1990 a 2002. Como professor, Paulo Alves trabalhou para as
seguintes instituições de ensino no Brasil: ESPM, FDC, FGV, IBMEC, IME e PUC. Já fez palestras e apresentações na
Brown University, CKGSB, HULT, INSEAD, ISB, John Hopkins University, Kellogg, Saint Gallen, Schulich,
Skolkovo, UT Dallas, e Vlerick em programas em parceria com a FDC. Fez parte do Global Colloquium in Participant
Centered Learning (GLOCOLL), da Harvard Business School em 2012. Atuou como consultor para a BAT (British
American Tobacco), IADB/BID, Petrobrás, Shell, e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Foi membro da
Strategic Planning Society (SPS-UK), e é membro fundador do Strategic Management Forum. É autor do livro
eletrônico ‘Emerging Markets Report, publicado pela AVEC Editora, e dos livros ’Jogos de Empresas’
(Pearson/Makron Books), ‘Jogos e simulações de Empresas’ (Alta Books), e ‘Gestão Pública Contemporânea’ (Alta
Books). Recebeu o prêmio Publicis Best Marketing Strategy no L’Óreal Marketing Awards 2004, como professor
orientador. Foi classificado em 29o. lugar no prêmio Best Business Professor promovido pela The Economist
Intelligence Unit em 2012-13. – disponível em: https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-
desenvolvimento-conselheiros#. Acesso em: 09/05/2018 às 13:56.
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Reinaldo Theodoro Ferreira Lucas

Profissional da área de desenvolvimento empresarial e organizacional, com formação superior em Administração de
Empresas, MBA em Economia pela Universidade de São Paulo e especialização em Planejamento e Sistemas de
Informação. Com mais de quarenta e cinco anos de experiência profissional, atuou como executivo na área de
tecnologia de informações e consultor empresarial apoiando as empresas no alinhamento da estratégia, da estrutura,
dos processos, dos sistemas, do modelo de gestão e governança na busca do amadurecimento da organização e alto
desempenho empresarial. Realizou trabalhos em mais de uma centena de empresas nacionais e multinacionais com
estágio de maturidade e porte diversos. Atua como membro de conselho consultivo e de administração de empresas
tendo como foco a evolução da governança, estratégia, inovação e gestão de resultados, visando sempre o alinhamento
da cadeia de agregação de valor aos negócios da empresa. Atuou como professor convidado em programas de
educação continuada em instituições de renome como Instituto Mauá de Tecnologia, Unicamp e Fundação Getúlio
Vargas de SP. Reinaldo é professor associado da Fundação Dom Cabral- FDC, com atuação no Executive MBA, no
PDA - Programa de Desenvolvimento de Acionistas e no PDC – Programa de Desenvolvimento de Conselheiros,
abordando os temas Cultura, Mudança, Liderança e Ativos Intangíveis como valor das organizações. É coautor do
Livro A Disciplina e a Arte da Gestão das Mudanças nas Organizações - Como Integrar Estratégias e Pessoas; Ed
Campus. – disponível em: https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-desenvolvimento-conselheiros#.
Acesso em: 09/05/2018 às 13:56.

 

Thomas Brull

MBA, pela Indiana University, Bloomington, IN, USA, 1988. Mestrado em Controladoria, pela Universidade de São
Paulo – USP, 1983. Graduação em Administração de Empresas, pela Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV, 1976.
Professor Convidado da Fundação Dom Cabral. CFO da Holding Equipav, 2012-2014. CFO e Diretor de Relações
com Investidores da Tecnisa S.A, 2010-2012. – disponível em: https://www.fdc.org.br/educacao-executiva/programa-
desenvolvimento-conselheiros#. Acesso em: 09/05/2018 às 13:56.

 

Dentre outros renomados juristas.

Desta feita, resta demonstrada a notória especialização de palestrantes, o que confere um alto padrão de
excelência ao curso pretendido.

 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

Caberá ao CONTRATANTE:

 

3.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da CONTRATADA;

3.2. Encaminhar à CONTRATADA, previamente, o nome do servidor que participará do curso para a efetivação da
inscrição;

3.3. Informar à CONTRATADA em tempo hábil, a substituição, caso necessária, de servidor no curso;

3.4. Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas neste Termo de
Referência;

 

Caberá à CONTRATADA:
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3.5. Informar ao CONTRATANTE quaisquer alterações na programação do PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE CONSELHEIROS – PDC da Fundação Dom Cabral, a ser realizado no período de
25 a 29 de junho de 2018 e 13 a 17 de agosto de 2018, no Campus Aloysio Faria (FDC), em Nova Lima-MG.

3.6. Fornecer ao CONTRATANTE todas as informações pertinentes a realização do curso;

3.7. Disponibilizar profissionais capacitados para ministrar os temas propostos no curso;

3.8. Encaminhar ao CONTRATANTE a confirmação de inscrição do servidor no curso, conforme relação
previamente encaminhada pela CONTRATANTE, promovendo as eventuais substituições ou cancelamentos
necessários;

3.9. Encaminhar ao CONTRATANTE, após a realização do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
CONSELHEIROS – PDC da Fundação Dom Cabral, a ser realizado no período de 25 a 29 de junho de 2018 e
13 a 17 de agosto de 2018, no Campus Aloysio Faria (FDC), em Nova Lima-MG, o respectivo certificado de
participação do servidor, emitido pela Instituição;

3.10. Substituir certificado emitido contendo equívoco nos dados do servidor participante do curso;

3.11. Encaminhar a Nota Fiscal/Fatura ou, na impossibilidade de emissão desta, Recibo contendo a justificativa legal
para a não emissão da nota fiscal, à Gerência de Finanças, Planejamento, Suprimentos, Licitação e Pessoas,
jurisdicionada à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, da Procuradoria-Geral do Estado, para fins de
pagamento.

 

4. DA PROGRAMAÇÃO DO CURSO

 

25/06 - SEGUNDA-FEIRA

08h30 às 9h15 - Abertura / Apresentação do Programa

09h15 às 12h30 - Fundamentos de Finanças para Conselheiros

12h30 às 13h45 - Almoço

13h45 às 18h - Fundamentos de Finanças para Conselheiros

 

26/06 - TERÇA-FEIRA

08h30 às 12h30 -  Fundamentos de Finanças para Conselheiros

12h30 às 13h45 - Almoço

13h45 às 18h - Fundamentos de Finanças para Conselheiros

 

27/06 - QUARTA-FEIRA

08h30 às 12h30 - Cenário de Governança no Brasil / Relações entre Acionistas, CAD e Gestão Executiva

12h30 às 13h45 - Almoço

13h45 às 18h - Melhores Práticas dos Conselhos de Administração e seus Comitês

18h15 - Happy Hour

 

28/06 - QUINTA-FEIRA

Ó
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08h30 às 12h30 - Papéis e Relacionamentos entre Órgãos e Dispositivos da Governança Corporativa

12h30 às 13h45 - Almoço

13h45 às 18h - Legislação, Riscos, Contratos e Responsabilidade Jurídica dos Conselheiros

 

29/06 - SEXTA-FEIRA

08h30 às 13h - Eficácia do CAD: Metodologias e Instrumentos de Avaliação

 

13/08 - SEGUNDA-FEIRA

08h30 às 08h45 - Reabertura do Programa

08h45 às 12h30 - Estimativa do Valor da Empresa e a sua Gestão

12h30 às 13h45 - Almoço

13h45 às 17h30 - Construção e avaliação das Alternativas para o Crescimento do Negócio

17h45 às 19h30 - Board Case - Preparação

 

14/08 - TERÇA-FEIRA

08h30 às 12h30 - O papel e os desafios do CAD na tomada de decisão sobre Ativos Intangíveis

12h30 às 13h45 - Almoço

13h45 às 17h30 - Ética no Conselho de Administração

17h45 às 19h30 - Board Case - Preparação

 

15/08 - QUARTA-FEIRA

08h30 às 12h30 - Política de Dividendos e de Crescimento

12h30 às 13h45 - Almoço

13h45 às 17h30 - Riscos para Gestores e Acionistas

17h45 às 19h30 - Board Case - Preparação

 

16/08 - QUINTA-FEIRA

08h30 às 12h30 - Cenários Futuros e seus Impactos na Estratégia dos Negócios

12h30 às 13h45 - Almoço

13h45 às 17h30 - Estratégia e Processo de Tomada de Decisão

17h45 às 19h30 - Board Case - Reunião do CAD

19h30 - Confraternização
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17/08 - SEXTA-FEIRA

08h30 às 10h00 - Board Case - Reunião do CAD

10h15 às 12h30 - Board Case - Avaliação do Processo

12h30 às 12h45 - Fechamento do Programa

 

5. DA QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES E VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Descrição Qte Vlr Unit (R$) Valor Total (R$)

Custeio de 01 (uma) inscrição para o Procurador do Estado de
Goiás Wagner Jônatas Portela Mendonça no PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO DE CONSELHEIROS – PDC
da Fundação Dom Cabral, a ser realizado no período de 25 a
29 de junho de 2018 e 13 a 17 de agosto de 2018, no Campus
Aloysio Faria (FDC), em Nova Lima-MG

01 R$ 17.900,00 R$ 17.900,00

R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais).

O Custo total estimado refere-se ao valor da taxa de inscrição modalidade “NOTA DE EMPENHO”. Valores unitários
assegurados até dia 10/06/2018.

Vale reiterar que o curso terá carga horária total de 86 h (oitenta e seis horas).

Cumpre também destacar que o preço cobrado está abaixo do praticado no mercado para cursos deste porte,
conforme documentos acostados aos presentes autos.

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

 

6.1. A despesa objeto do presente Termo de Referência correrá por conta do Programa de Trabalho:
2017.14.51.02.122.1025.2112.03 (Programa de Modernização da Gestão Pública/Ação: Defesa dos Interesses Legais
da Administração Pública); Grupo de Despesa/Fonte de Recurso: 03.220.

6.2. Despesa a ser custeada com recursos do FUNPROGE, autorizada pelo inciso III, do artigo 1º da Lei n. 10.067, de
30 de junho 1986, acrescido pela Lei n. 19.276/16, que institui o Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da
Procuradoria-Geral do Estado, in verbis:

 

Art. 1º Fica instituído, vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, o Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da
Procuradoria-Geral do Estado (FUNPROGE), de natureza orçamentária e dotado de autonomia administrativa,
contábil e financeira, cujas receitas serão destinadas a custear as seguintes ações e serviços de interesse daquele
órgão de consultoria e assessoramento jurídico da Administração Pública: - Redação dada pela Lei nº 19.276, de
02-05-2016. (...) III – organização e custeio da participação de Procuradores do Estado e do pessoal técnico e
administrativo dos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, ou à disposição deste órgão, em conferências,
congressos, cursos, palestras, seminários, simpósios e outros eventos dessa natureza sobre questões administrativas e
jurídicas; - Acrescido pela Lei nº 19.276, de 02-05-2016.

 

7. DO PAGAMENTO:
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7.1. A CONTRATADA deverá apresentar para pagamento, a Nota Fiscal/Fatura ou, na impossibilidade de emissão
destas, apresentará Recibo correspondente ao serviço prestado, com a justificativa legal pela não emissão de Nota
Fiscal/Fatura. A apresentará na Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da PGE; que efetuará o
pagamento em até 30 (trinta) dias após a protocolização, sempre levando em consideração o quantitativo que
efetivamente participou do evento (observado o disposto no item 3.8), ainda que registrada quantidade diversa
na nota de Empenho correspondente, respeitado o limite máximo estabelecido neste termo de referência.

7.2. Para a comprovação do quantitativo de participantes, a Nota Fiscal/Fatura ou Recibo deverá vir acompanhada dos
respectivos certificados de participação.

7.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, motivada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

 

8.1. À CONTRATADA que incorrer nas infrações de inexecução total ou parcial do contrato poderão ser aplicadas as
sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivo de normas que vierem a substituí-la,
segundo a graduação da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDINEY ROCHA REZENDE, GERENTE, em 28/05/2018, às
10:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2446730 e o código
CRC ADB2D109.

 
GERÊNCIA DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS 

PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 3 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74003-010 -
GOIANIA - GO - .
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