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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO 
 
 

CONTRATO DE GESTÃO Nº. ___/__ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA 
____________ E A(O) __________ , QUALIFICADA(O) 
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. 
 

 
O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - 
SETRE, CNPJ nº 04.836.678/0001-60, situada à Av. Luiz Viana Filho, 2ª Avenida, nº 200, plataforma III, 3º andar, 
Centro Administrativo da Bahia – CAB, neste ato representada pelo seu titular Sr. DAVIDSON MAGALHÃES, 
autorizado pelo Decreto Governamental de XX/XX/2019, publicado no D.O.E. de XX/XX/2019, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a(o) _____________ CNPJ nº______, Inscrição Estadual/Municipal nº ________, situado à 
________________, com Estatuto/Regimentos/Contrato Social  arquivado em __/__/_____ no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos ______________ [nome do Cartório e município] sob nº  ____, do __ [número] Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas de                -              ,livro _____,  fls. de __ a __, sob o nº ______, qualificada como 
Organização Social através do Decreto Governamental nº _____, publicado no D.O.E. de  ___/___/____, vencedora da 
seleção nº _____, Processo Administrativo nº _____, neste ato representada pelo Sr(s). ______________, 
portador(es) do(s) documento(s) de identidade nº ________, emitido(s) por ______, inscrito(s) no CPF/MF sob o nº 
____________,  doravante denominada  apenas CONTRATADA,celebram o presente contrato de gestão, que se 
regerá pela Lei Estadual nº. 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais, e Decreto 
Estadual nº. 8.890/2004, mediante as cláusulas e condições discriminadas. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a gestão do Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos 
Populares e Solidários, sediado no Centro Público de Economia Solidária, que foi implantado no Território  _________ 
do Estado da Bahia, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Edital de Seleção, com as condições 
previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O serviço objeto deste contrato de gestão teve a publicização aprovada pelo Congeos através da Resolução nº 001 
publicada no D.O.E de27/01/2012, autorizada pelo Governador do Estado em ato publicado no D.O.E em 14/02/2012 e 
conferida publicidade através de Portaria de publicização nº 208 publicada no D.O.E em 07/11/2012, 08/11/2012 e 
09/12/2012  e nos jornais A Tarde em 07/11/2012, 08/11/2012 e 09/12/2012. 
 
Os termos deste contrato, indicadores e metas foram aprovados pelo Congeos através da Resolução nº ______, 
publicado em D.O.E de ___/___/___ . 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Fazem parte integrante deste Contrato de Gestão os seguintes anexos:  
 
ANEXO I – Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, contendo:  

I.a Descrição dos serviços; 
I.b Quadro de Indicadores e metas, Parâmetros de Avaliação de Desempenho e de Aplicação de Desconto; 
I.c Metodologia de Trabalho; 
I.d Organograma e Dimensionamento de Pessoal; 
I.e Orçamentos Sintético, Analítico e Despesas de Pessoal. 
I.f Cronograma de Desembolso. 

ANEXO II – Sistemática para Avaliação da Capacidade de Gestão da Organização Social. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 
O prazo de vigência do Contrato de Gestão será de 02 (dois)  anos,tendo por termo inicial a data __/__/____ e por 
termo final a data __/__/____, admitindo-se a sua prorrogação mediante termo aditivo, depois de demonstrado o 
alcance das metas estabelecidas por meio de relatório técnico elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação 
deste contrato, e ainda a indicação, garantia e aprovação das dotações orçamentárias necessárias à execução dos 
serviços, observando a legislação vigente. 
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Parágrafo único:  Havendo atraso na  transferência da primeira parcela do recurso financeiro a prorrogração se dará 
por ofício pelo período em atraso. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA –RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros para execução do objeto deste Contrato de Gestão pela Organização Social serão obtidos 
mediante: 
 
I – repasses financeiros provenientes do Poder Público; 
II – doações, legados e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras; 
III – receitas auferidas por serviços que possam ser prestados sem prejuízo à execução do objeto do contrato através 
de _____________ [especificar as possibilidades de aferição de receita]; 
IV – receitas advindas da utilização de seus espaços físicos, quando autorizado pela CONTRATANTE; 
V –rendimentos de aplicações dos ativos financeiros. 
 
CLÁUSULA QUARTA– REPASSES FINANCEIROS 
Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes 
deste instrumento a importância global estimada em R$__________ (_____________), sendo R$_________ 
(____________) destinado às despesas de custeio e R$_________ (____________) destinado às despesas de 
investimento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O valor do contrato destinado às despesas de custeio será repassado em 08 (oito) parcelas trimestrais no valor de R$ 
_______ (_________),de acordo com o cronograma de desembolso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O valor do contrato destinado às despesas de investimento será repassado em __ (  ) parcelas no valor de R$ _______ 
(_________), de acordo com o cronograma de desembolso. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
A primeira parcela será repassada em até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato e as demais parcelas até o 
5º dia útil do mês subsequente ao término do trimestre, mediante a apresentação da prestação de contas, ficando a 
liberação da terceira parcela condicionada a aprovação da prestação de contas da primeira, a liberação da quarta 
parcela, condicionada a aprovação da prestação de contas da segunda e assim sucessivamente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
Os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia à execução do objeto deste Contrato de Gestão serão 
movimentados em conta bancária específica e exclusiva no ___________[nome do Banco], agência nº. ________, 
conta corrente nº. ______, vinculada a este contrato, de modo a que os recursos transferidos não sejam confundidos 
com os recursos próprios da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
Todos os repasses serão realizados exclusivamente mediante cheque nominativo, ordem bancária;Transferência 
Eletrônica Disponível (TED) em que fiquem registradas a destinação do valor e a identificação do respectivo credor ou 
beneficiário, não sendo permitido saque em espécie de qualquer valor. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
Os recursos financeiros repassados à CONTRATADA poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os 
resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, aos objetivos deste contrato de gestão. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
A CONTRATANTE descontará do repasse mensal o valor correspondente a meta não alcançada, de acordo com o 
Quadro de Indicadores e metas, Parâmetros de Avaliação de Desempenho e de Aplicação de Desconto. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
Os recursos financeiros que forem repassados pelo Estado ou adquiridos em virtude do contrato de gestão deverão 
estar vinculados ao cumprimento das metas pactuadas. 
 
PARÁGRAFO NONO 



Processo de Seleção nº 002/2020 - fls. 94 

 

Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá 
realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada para recebimento dos pagamentos, tendo 
reconhecido as despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores ainda não desembolsados 
que estejam previstos neste contrato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
É expressamente proibida a celebração pela CONTRATADA de contratos de cessão fiduciária de créditos oriundos da 
execução deste contrato, em qualquer hipótese, ou a vinculação de recebíveis para o pagamento de contratos de 
financiamento eventualmente celebrados pela mesma. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 A SETRE, conforme previsão no Plano de Trabalho,  poderá repassar recursos financeiros  no valor  de  até R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme o trimestre, para execução da meta de implantação de fundo rotativo 
solidário, quando do pagamento da parcelas do contrato, totalizando até R$ 100.000 (Cem mil reais , atendidas às 
seguintes condições por parte da CONTRATADA: 
  
I – A Organização Social ficará encarregada, de até o terceiro trimestre de execução do Contrato de Gestão, 
promover Assembléia entre os empreendimentos assessorados para criação do fundo rotativo solidário; apresentar ata 
da reunião e as assinaturas de livre adesão dos empreendimentos de economia solidária, atentando-se para o Plano de 
Trabalho. 
  
a)    Um mês antes para a liberação da parcela com o valor previsto  da meta de implantação de fundo rotativo 
solidário, a OS enviará lista de bens e materiais a serem adquiridos com o recurso a ser repassado. 
b)    O não envio da lista de bens e materiais  a serem adquiridos para os empreendimentos do fundo autoriza a 
SETRE a não repassar o valor financeiro correspondente para a execução da meta; 
II – No trimestre seguinte ao início da execução do indicador “ Fundo Rotativo”, a Organização Social deverá 
comprovar a elaboração e aprovação do regimento interno; a definição do sistema de contribuição e manutenção do 
fundo e eleição de comissão para gestão do fundo, cuja comprovação da execução deverá constar no Relatório de 
Prestação de Contas. 
  
III – A cada trimestre a Organização Social deverá promover reunião envolvendo a Comissão de gestão do fundo e os 
empreendimentos do Fundo Rotativo Solidário; 
  
IV – A OS fica obrigada a encaminhar cópia da lista de bens e materiais disponibilizados aos empreendimentos, bem 
como enviar de termo de recebimento por parte dos empreendimentos. 
  
V - Os bens e insumos adquiridos com o repasse financeiro destinado exclusivamente ao cumprimento desta meta 
serão doados aos empreendimentos de economia solidária integrantes do Fundo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas deste contrato de gestão correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
 
Despesas de Custeio: 
 

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA 

21.101.007 0.128 6672 339039 / 449052 

 
Despesas de Investimento: 
 

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE 
ELEMENTO DE 
DESPESA 

21.101.007 0.128 6672 339039 / 449052 

 
CLÁUSULA SEXTA– ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser alterado a qualquer tempo, parcial ou totalmente, mediante 
justificativas por escrito, que conterá a declaração de interesse de ambas as partes e deverá ser autorizado pelo 
Secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, após demonstrado, por meio de parecer sobre o 
desempenho da organização social nos últimos 12 meses elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, 
designada para tal fim, observando a legislação vigente. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As eventuais alterações pactuadas serão formalizadas por intermédio de termo de aditamento ao presente CONTRATO 
DE GESTÃO, a exceção da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste dos valores orçamentários previstos 
no próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de repasse 
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, 
que podem ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Os valores orçamentários são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de 
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, poderá ser feita mediante a aplicação do 
INPC/IBGE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
A revisão dos valores dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o valor que se tornou 
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de gestão, 
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.  
 
PARÁGRAFO QUARTO 
Qualquer alteração ou modificação das condições do ajuste, decorrentes de má gestão, culpa ou dolo da 
CONTRATADA, poderá ensejar a não dilação de prazo, repactuação ou renovação do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos termos da Constituição Federal, sem 
que decorra direito a indenização. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Para o atendimento de suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das especificações 
técnicas dos anexos, bem como dos diplomas legais que regem a presente contratação, as seguintes: 
 

I. Atender indiferenciadamente aos usuários dos serviços objeto do Contrato de Gestão; 
 

II.  Assegurar a organização, administração e gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol 
a que se propõe através do desenvolvimento de técnicas modernas e adequadas que permitam a 
adequação da estrutura funcional, a manutenção das instalações físicas e dos equipamentos 
utilizados/disponibilizados, além do provimento dos insumos (materiais) necessários a garantia do pleno 
funcionamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol; 

 
III. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na seleção; 
 

IV. Manter a designação do Centro Público de Economia Solidária – Cesol e adotar exclusivamente a 
logomarca da CONTRATANTE e da CONTRATADA, em todos os instrumentos de comunicação visual, 
impressos, sítios eletrônicos, redes sociais, fardamentos, crachás dos empregados, na forma estabelecida 
pela CONTRATANTE, salvo quando a CONTRATANTE, após consultada, anuir pela possibilidade de 
logomarca diversa; 

 
V. Destacar a participação da CONTRATANTE em qualquer ação promocional relacionada ao contrato de 

gestão; 
 

VI. Obter, previamente, consentimento da CONTRATANTE para qualquer ação promocional relacionada ao 
contrato de gestão, na forma por ela estabelecida; 

 
VII. Consolidar a imagem do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, como unidade prestadora de 

serviços públicos, comprometida com sua missão de atender às necessidades dos cidadãos primando pela 
melhoria na qualidade do serviço; 

 
VIII. Garantir em exercício no Centro Público de Economia Solidária - Cesol, quadro de recursos humanos 

qualificados e compatíveis ao objeto do contrato, assegurando a freqüência, pontualidade e boa conduta 
profissional, obedecendo às normas trabalhistas; 



Processo de Seleção nº 002/2020 - fls. 96 

 

 
IX. Contratar pessoal para a execução do objeto do Contrato de Gestão firmado por meio de processo 

seletivo, de acordo com o regulamento próprio para contratação de pessoal, com a observância aos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da isonomia, previstos no 
artigo 37 da Constituição Federal; 

 
X. Adotar Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos empregados aprovado pelo Conselho Deliberativo da 

CONTRATADA; 
 

XI. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal 
designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de 
trabalho, demissões, benefícios, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e 
previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas 
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE; 

 
XII. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e 

demais regulamentos vigentes, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão 
executados os serviços;  

 
XIII. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 

necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato; 
 

XIV. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre 
as suas atividades e sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as 
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados; 

 
XV. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à CONTRATANTE e terceiros, 

por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou 
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 

 
XVI. Realizar pesquisa de satisfação de usuários em relação ao atendimento e à prestação dos serviços; 

 
XVII. Disponibilizar e divulgar em local visível ao público geral o acesso dos usuários dos serviços aos meios de 

manifestação do Sistema de Ouvidoria do Estado, comprometendo-se a responder à CONTRATANTE, 
analisar e adotar as medidas de melhoria necessárias; 

 
XVIII. Adotar práticas de planejamento sistemático das suas ações, mediante instrumentos de programação, 

ornamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades, de acordo com as metas pactuadas; 
 

XIX. Elaborar regulamento próprio contendo as regras e procedimentos que adotará para a contratação de 
obras e serviços, bem como para compra, alienação e locação de bens móveis e imóveis; 

 
XX. Manter disponível na internet nos domínios e sítios eletrônicos vinculados ao objeto contratual, 

atualizando, sempre que necessário, os seguintes documentos: 
 

a) Regulamentos próprios, aprovados pelo seu Conselho Deliberativo, contendo regras de recrutamento e 
seleção de pessoal e procedimentos a serem adotados na aquisição de bens, contratações de obras e 
serviços e na manutenção dos bens concedidos pelo Estado ou adquiridos em virtude do contrato de 
gestão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato de Gestão; 

b) Relatórios de prestação de contas do contrato; 
c) Estatuto social. 

 
XXI. Publicar anualmente no Diário Oficial do Estado, até 30 de abril do exercício subseqüente, as 

demonstrações financeiras decorrentes, direta ou indiretamente, do contrato de gestão, elaboradas em 
conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e com o relatório de execução do contrato 
de gestão; 
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XXII. Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for permitido em virtude deste contrato, inclusive 
executando manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, até a sua restituição ao Poder Público, 
contratando seguros prediais e de responsabilidade civil e responsabilizando-se pela segurança patrimonial 
do imóvel; 

 
XXIII. Comunicar à CONTRATANTE todas as aquisições de bens permanentes móveis que forem realizadas, no prazo 

de 30 (trinta) dias após a sua ocorrência, desde que se tratem de aquisições realizadas com recursos 
recebidos em decorrência do contrato de gestão; 

 
XXIV. Utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos do CONTRATO DE GESTÃO exclusivamente na 

execução do objeto deste Contrato; 
 

XXV. Designar preposto para o recebimento dos bens devidamente inventariados e, de forma idêntica, para a 
devolução na oportunidade do encerramento do CONTRATO DE GESTÃO; 

 
XXVI. Devolver à CONTRATANTE, após término do contrato, toda área, equipamentos, instalações e utensílios nas 

mesmas condições em que recebeu substituindo aqueles que não mais suportarem recuperação, 
observando-se a depreciação dos bens; 

 
XXVII. Permitir e facilitar a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE e dos órgãos de 

controle, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; 
 

XXVIII. Manter no Centro Público de Economia Solidária - Cesol,em boa ordem e guarda, à disposição da 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos originais que 
comprovem as despesas realizadas no decorrer do contrato de gestão, que deverão ser emitidos em nome 
da CONTRATADA, devidamente identificados com o número do Contrato de Gestão. 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato de gestão por determinação legal, obriga-se a: 
 

I. Disponibilizar à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato tais como 
estrutura física, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e 
gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol; 

 
II. Realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros à CONTRATADA, de acordo com a cláusula 

quarta deste instrumento; 
 

III. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no 
prazo legal de 10 dias corridos contados da data de sua assinatura; 

 

IV. Providenciar, anualmente, a consignação das dotações destinadas a custear este Contrato de Gestão no 
projeto de Lei Orçamentária, assim como estabelecer a sua previsão no planejamento plurianual do 
Estado; 

 
V. Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem orientá-la na correta prestação dos 

serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como lhe dar ciência de 
qualquer alteração no presente Contrato; 

 

VI. Eliminar fatores restritivos à flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a 
propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia 
administrativa; 

 
VII. Realizar o Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, nos termos determinados na cláusula 

décima primeira deste contrato, mediante designação formal de Comissão de Monitoramento e Avaliação; 
 

VIII. Publicar, em meios eletrônicos de acesso público, todos os termos de gestão e respectivos termos de 
aditamento, em até 30 dias da sua formalização, e os relatórios técnicos sobre a execução do contrato de 
gestão elaborados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação."; 
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IX. Permitir o uso dos bens móveis e imóveis mediante ato do Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e 

Esporte e celebração dos correspondentes Termos de Permissão de Uso;      
 

X. Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, anteriormente à formalização dos 
Termos de Permissão de Uso;  

 
XI. Incorporar os bens adquiridos pela CONTRATADA em virtude do contrato de gestão ao patrimônio do 

Estado em até 30 (trinta) dias após ter recebido a comunicação da aquisição; 
 

XII. Promover, observado o interesse público e as disposições legais pertinentes, o afastamento de servidores 
públicos para terem exercício na Organização Social;  

 
CLÁUSULA NONA – ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Este contrato de gestão será supervisionado, fiscalizado e avaliado pela CONTRATANTE, através da Superintendência 
de Economia Solidária e Cooperativismo, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Unidade de 
Monitoramento e Avaliação, e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para esta finalidade, e 
acompanhado e fiscalizado pela CONTRATADA, através da sua diretoria executiva e dos seus órgãos deliberativo e de 
fiscalização. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A CONTRATADA deverá prestar contas: a) todo o 5º dia útil do mês subsequente, através de Relatório Mensal de 
Articulação Territorial minutado pelo Coordenador de Articulação, para apresentar e descrever o elenco de ações, 
proposições, parcerias tentadas/firmadas, visitas, reuniões realizadas e todas as atividades desenvolvidas pelo 
Coordenador de Articulação no mês anterior com vistas ao cumprimento das funções de sua competência declinadas 
neste edital, a ser encaminhado ao Superintendente de Economia Solidária; b) até o 5º dia útil do mês subsequente 
ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse 
público, através de Relatório Trimestral de Prestação de Contas encaminhado à Superintendência de Economia 
Solidária e Cooperativismo, pertinente à execução desse contrato de gestão.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
A Diretoria Executiva da CONTRATADA, ao final de cada exercício financeiro, consolidará as informações dos Relatórios 
Trimestrais de Prestação de Contas, no Relatório de Prestação de Contas Anual, e o encaminhará à 
Superintendência,em até 30 dias após o encerramento do exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação constituída pela CONTRATANTE emitirá Relatório Técnico Trimestral sobre 
os resultados alcançados pela CONTRATADA na execução do contrato de gestão, bem como sobre a economicidade no 
desenvolvimento das respectivas atividades/serviços e o encaminhará à  Superintendência de Economia Solidária até o 
25º dia do mês subseqüente a cada trimestre do exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
Os resultados alcançados pela CONTRATADA deverão ser objeto de análise criteriosa pela Comissão de Monitoramento 
e Avaliação, que deverá analisar conteúdo do Relatório de Prestação de Contas e atestar a veracidade e a 
fidedignidade das informações apresentadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
A Superintendência de Economia Solidária encaminhará, trimestralmente, o Relatório Técnico Trimestral ao Secretário 
da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, ao órgão deliberativo da CONTRATADA e à Secretaria Executiva do 
Conselho de Gestão das Organizações Sociais, até o último dia do mês subseqüente ao encerramento de cada 
trimestre do exercício financeiro e, nos casos de percentual de alcance das metas pactuadas inferior a 80%, serão 
remetidos também ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
Será elaborada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação ao final de cada exercício financeiro, a consolidação dos 
Relatórios Técnicos Trimestrais devendo o Secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 
encaminhá-la ao Tribunal de Contas do Estado,no prazo máximo de 60 dias, acompanhado de seu parecer conclusivo. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO 
Sempre que julgar necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá requisitar as informações, bem como 
convocar reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas à CONTRATADA no local de realização do objeto deste 
Contrato de Gestão, com vistas a obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento de seu trabalho. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
As metas contratuais serão avaliadas trimestralmente e, em caso de não cumprimento, será efetuado o desconto 
compatível, de acordo com os parâmetros constantes do ANEXO I, item I.b –Quadro de Indicadores e metas, 
Parâmetros de Avaliação de Desempenho e de Aplicação de Desconto. 
 
PARÁGRAFO NONO 
O desconto será de no máximo cinquenta por cento do valor repassado no período avaliado deduzido deste o 
montante destinado a investimento. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 
O desconto incidirá sobre o valor da parcela a ser repassada no período subseqüente à avaliação pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
O desconto previsto nos parágrafos anteriores, quando aplicável, deverá ser limitado ao valor do saldo remanescente 
do período avaliado, garantido os recursos para provisões e comprometimentos, de modo a preservar a capacidade de 
execução do próximo período. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
Os relatórios de que tratam os parágrafos §1º, 2º, 3º e 5º deverão ser elaborados utilizando o modelo padrão 
aprovado através da Resolução nº. 15/2013 do Conselho de Gestão das Organizações Sociais ou outra norma que lhe 
suceder. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total 
responsabilidade na execução do contrato de gestão. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– RECURSOS HUMANOS 
 
A CONTRATADA contratará pessoal para a execução de suas atividades, sendo de sua inteira responsabilidade os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, securitários, assim como todo e qualquer passivo trabalhista, 
resultantes da execução do objeto do presente contrato de gestão. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A CONTRATADA poderá gastar no máximo 65 % dos recursos públicos a esta repassada, com despesas de 
remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus dirigentes, 
empregados e servidores a ela cedidos, observada, quanto a estes últimos, a necessidade da manifestação expressa 
da contratada quanto à concessão de direitos como férias, licenças e aposentadorias, nos casos pertinentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O limite e critério utilizado para as despesas com remuneração de vantagem dos dirigentes e empregados da 
CONTRATADA, no exercício de suas funções, deverão estar de acordo com o preço de mercado da região onde a 
unidade está localizada.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
A Organização Social por meio do Centro Público de Economia Solidária antes da contratação do Coordenador de 
Articulação, inclusive, em eventual substituição, deverá ter o nome aprovado em processo seletivo submetido à 
SESOL/SETRE para apreciação e aprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL 
A rescisão do contrato de gestão poderá ser efetivada: 
 

I. por ato unilateral da CONTRATANTE, na hipótese de: 
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a) descumprimento, por parte da CONTRATADA, ainda que parcial, das cláusulas, dos objetivos e metas previstas 
no presente Contrato, decorrentes de má gestão, culpa, dolo ou violação da lei; 

b) durante a vigência do Contrato de Gestão, a OS for desqualificada, por qualquer razão,  conforme Lei Estadual 
nº. 8.647/2003 e Decreto nº. 8.890/2004, ou nos casos de dissolução da entidade;  

c) o Estado apresentar razões de interesse público para a rescisão, de alta relevância e amplo conhecimento. 
 

II. por ato unilateral da CONTRATADA, na hipótese de: 
 

a) atrasos dos repasses devidos pela CONTRATANTE, superiores a 90 (noventa) dias da data fixada para o 
repasse, cabendo à CONTRATADA notificar a CONTRATANTE, formalizando a rescisão com antecedência de 
90 (noventa) dias e motivando-a devidamente, sem prejuízo da obrigatoriedade do Estado da Bahia arcar 
com as despesas incorridas pela Organização para execução do objeto deste contrato; 

 
b) comprovado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que inviabilize o cumprimento das metas 

estabelecidas no Plano de Trabalho, sem que tenha havido a repactuação da avença. 
 
III. por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A comprovação a que se refere o inciso II.b desta cláusula dar-se-á mediante realização de auditoria externa, que 
ficará a cargo da CONTRATADA, devendo demonstrar o desequilíbrio entre os custos havidos com a operacionalização 
do contrato de gestão, desde que atestada pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em caso de denuncia ou rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a continuar prestando os 
serviços ora contratados, com prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da denúncia ou rescisão. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Em qualquer hipótese é assegurado à contratada o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Constituição Federal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ENCERRAMENTO CONTRATUAL 
As obrigações protraídas para além do termo final do contrato não induzem sua prorrogação, sendo o contrato 
considerado extinto quando do término da sua vigência, devendo a CONTRATANTE prosseguir com as medidas 
necessárias à comprovação, pela CONTRATADA, do cumprimento de obrigações eventualmente remanescentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Quando do encerramento deste contrato de gestão, independente dos motivos que o ocasionaram, deverá a: 
 
I. CONTRATADA: 

 
a. apresentar, no prazo máximo de 60 dias, o Relatório de Prestação de Contas Final do período de vigência do 

CONTRATO DE GESTÃO, que refletirá a consolidação dos Relatórios Técnicos Trimestrais; 
b. devolver à CONTRATANTE o saldo remanescente da conta bancária vinculada ao contrato; 
c. devolver à CONTRATANTE de todos os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido pelos Termos de 

Permissão de Uso, bem como aqueles adquiridos em virtude do contrato. 
 

II. CONTRATANTE: 
I. revogar a permissão de uso dos bens públicos; 
II. cessar os afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da Organização Social, se houver; 
III. inventariar os bens sob responsabilidade da CONTRATADA para execução do objeto contratado, inclusive 

daqueles adquiridos em virtude do contrato de gestão. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
As partes deverão assinar Termo de Encerramento do Contrato que deverá conter a data efetiva de encerramento das 
atividades, declaração de devolução dos bens permitidos pelo Estado e de cumprimento dos compromissos assumidos 
pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES 
A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da execução do contrato de gestão.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
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Será a CONTRATADA responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato que vierem a 
acarretar prejuízos ao Estado da Bahia, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a 
terceiros, nos termos da Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE SELEÇÃO 
Integra o presente contrato de gestão, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no 
edital de seleção e na proposta da entidade vencedora, apresentada na referida seleção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

I. A CONTRATADA poderá a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada a CONTRATANTE, propor a 
devolução de bens ao Poder Público Estadual, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários 
ao cumprimento do objeto contratual. 

 
II. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidas pela 

CONTRATANTE sobre a execução dos serviços previstos no presente Contrato, a CONTRATADA reconhece a 
prerrogativa de controle e autoridade normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a alteração decorrente 
de tais competências normativas será objeto de termo aditivo ou de notificação dirigida à CONTRATADA. 
 

III. Os bens móveis e imóveis cedidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no “Termo de Permissão de 
Uso”, mediante prévia avaliação e expressa autorização da CONTRATANTE, poderão ser substituídos por 
outros de igual ou maior funcionalidade, os quais integrarão o patrimônio do Estado.  
 

IV. Em caso de extinção da Organização Social ou rescisão do Contrato de Gestão, o patrimônio, os legados e as 
doações que forem destinados à CONTRATADA, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas 
atividades, serão incorporados ao patrimônio do Estado ou ao de outra Organização Social, qualificada na 
forma da Lei 8.647/2003, ressalvados o patrimônio, bens e recursos pré-existentes ao Contrato ou adquiridos 
com recursos a ele estranhos. 
 

V. O Estado poderá assumir a execução dos serviços que foram transferidos, a fim de manter a sua continuidade 
na hipótese de risco quanto ao regular cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Gestão. 
 

VI. Os serviços objeto deste contrato de gestão não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo 
da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade 
funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a entidade 
contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle. 

 
As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato de gestão em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
 
 
 
 

Salvador, ____ de ________ de 20__. 
 
 
 

CONTRATANTE  CONTRATADA 
Testemunhas  Testemunhas 

 
 
 

 
 
ANEXO II  - SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
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A avaliação de desempenho da organização social será realizada por meio da AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE 
GESTÃO, considerando-se os parâmetros estabelecidos no Quadro de Indicadores e metas, Parâmetros de Avaliação 
de Desempenho e de Aplicação de Desconto. Com freqüência mínima trimestral, o desempenho da CONTRATADA nas 
atividades e serviços contratados será aferido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA designada pela 
CONTRATANTE, por meio dos indicadores e metas estabelecidos. 

A Avaliação da Capacidade de Gestão será refletida no Índice de Desempenho Anual da OS (ID anual), que se 
constitui na média aritmética dos ID trimestrais apontados nos relatórios técnicos produzidos pela Comissão de 
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação - CMA, em atendimento ao art. 27, da Lei nº. 8.647/2003. Os ID 
trimestrais servirão de referencial para a aplicação das regras previstas nos §§2º e 3º do art. 27, da Lei Estadual 
8.647/2003. 

 

 

O ID trimestral considera a ponderação de 30% do sub-índice da Componente de Gestão (ICG) e de 70% do sub-
índice da Componente Finalística (ICF), sendo composto da seguinte forma: 

 

 

Onde: 
ID trimestral = Índice Trimestral de Desempenho da OS 
ICF = Índice da Componente Finalística 
ICG = Índice da Componente de Gestão 

 
Os índices ICF e ICG serão calculados a cada trimestre após a valoração dos indicadores. Os indicadores estão 
organizados por componentes: Componente Finalística - CF e Componente de Gestão – CG[Acrescentar a Componente 
de Implantação - CI, se houver previsão de indicadores vinculados a esta componente]. A CF reúne os indicadores 
relacionados às atividades e entregas associadas à finalidade de atender ao público, atingindo os objetivos definidos. 
Engloba ainda os indicadores vinculados ao Objetivo Superior - OSU  e ao Objetivo do Serviço - OSE, que se 
constituem na componente finalística ampliada. A CG contempla os indicadores relacionados às atividades e entregas 
associadas à gestão orçamentária, dos recursos humanos, dos bens patrimoniais, etc.[Se houver CI, acrescentar: “A CI 
envolve os indicadores afetos às atividades por vezes necessárias à disponibilização dos meios para execução do 
serviço nos padrões pactuados, envolvendo estrutura, instalações, equipamentos, sistemas, processos de trabalho, 
pessoas, etc. Os indicadores vinculados à CI serão acompanhados trimestralmente, entretanto, não integram as 
avaliações trimestrais (ID trimestral) e anuais (ID anual).”] 
 
 
A valoração dos indicadores será realizada com base nos parâmetros para avaliação de desempenho definidos no 
Quadro de Indicadores e Metas, Parâmetros para Avaliação de Desempenho e Aplicação de Desconto e será realizada 
da seguinte forma: 
 
(a) aplica-se a relação percentual entre o resultado alcançado e a meta vinculada à variável pactuada; 
(b) verifica-se o parâmetro de avaliação de desempenho do indicador, o qual determina a quantidade de pontos de 
acordo com o percentual de alcance da meta e  
(c) multiplica-se a quantidade de pontos obtida com o peso previsto para o indicador, conforme exemplo abaixo: 

 
[ Utilizar informação dos indicadores do serviço] 

Variável Pactuada: Nº previsto de EVE para o período 

Meta (a): 450 

Resultado alcançado (b): 400 

ID trimestral = (ICF*0,7) + (ICG*0,3) 

ID anual = Média aritmética dos ID trimestrais  
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Percentual de Alcance (b/a x 100): 400/450 x 100 = 89% 

Parâmetro de Avaliação de Desempenho: 

100% = 10 pontos 
< 100% e >= 90% = 9 pontos 
< 90% e >= 80% =  8 pontos 

<  80% =  0 ponto 

Pontuação Parcial (c): 8 pontos 

Peso (d): 3 

Pontuação Obtida (c x d): 8 x 3 = 24 pontos 

 
Após a definição da pontuação de todos os indicadores, é realizado o somatório dos pontos obtidos por componente e 
aplicado o percentual de atingimento em relação ao total máximo de pontos previstos para a componente. Os 
percentuais obtidos na Componente Finalística e na Componente de Gestão constituem-se no Índice da Componente 
Finalística - ICF e no Índice da Componente de Gestão - ICG, respectivamente, convertendo-se o percentual em 
número absoluto. Dessa forma, o ICF e o ICG terão variação de 0 a 1, que correspondem a 0% e 100%, conforme 
exemplo abaixo: 

[ Utilizar informação do total de pontos da componente finalística do quadro de indicadores 
do serviço] 

 
Total de Pontos da Componente 

Finalística (e): 230 

Total de Pontos Obtidos (f): 200 

Percentual de alcance da 
Componente Finalística (f/e x 100):  200/230 x 100 = 87% 

ICF: 0,87 

 
O Total de Pontos das Componentes pode variar a cada trimestre, pois deve considerar a pontuação dos indicadores 
com meta prevista para o período sob avaliação. 
 
O valor dos índices trimestrais (ID trimestral) variam entre 0 e 1, assim como o valor de ID anual. Ao final da apuração 
dos ID trimestrais será possível obter o ID anual, classificando o nível de gestão da OS anualmente da seguinte forma: 

Alta Capacidade de Gestão: ID anual entre 0,90 e 1,00 

Média Capacidade de Gestão: ID anual entre 0,80 e 0,89 

Baixa Capacidade de Gestão: ID anual entre 0,01 e 0,79 

Em caso de não cumprimento de meta, será efetuado o desconto compatível, de acordo com os parâmetros constantes 
do ANEXO I, item I.b - Quadro de Indicadores e metas, Parâmetros de Avaliação de Desempenho e de Aplicação de 
Desconto, conforme previsto no contrato de gestão. 
 
A OS deverá desenvolver Plano de Ação de Melhoria para cada oportunidade de melhoria ou recomendação advinda do 
Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como se houver apontamentos em relatórios de 
auditoria elaborados pelas instâncias do controle interno e externo. O Plano de Ação de Melhoria deve conter as 
atividades necessárias a serem executadas para atender as recomendações, o prazo e o responsável pela 
implementação, utilizando modelo constante do Relatório de Prestação de Contas. 
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizará o acompanhamento trimestral do Plano de Ação de Melhoria e 
apresentará o estágio de execução nos Relatórios Técnicos Trimestrais. 
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ANEXO V 
ESTRUTURA FÍSICA 

 
Para atender as demandas do seu público, o CESOL deverá contar com estrutura de acessibilidade e área 
adequada para execução do serviço, devendo abrigar:  
 
 Recepç ão/ auxílio administrativo;  
 Espaço Solidário (loja e espaço de formaç ão em comercialização);  
 Salas para assist ência técnica;  
 Sala de Coordenaç ão;  
 Sala de Coordenaç ão Administrativa  
 Sala de Reuni ão  
 Sala de Formaç ão 

 


