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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº.09/2019

O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, associação de direito

privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob

o nº 22.579.469/0002-40, com sede na rua 101, Nº 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul,

Goiânia-GO. CEP: 74.080-150, qualificada como Organização Social pelo Estado de Goiás.

através do Decreto nº.8.624/2016, torna público, para conhecimento dos interessados, em

conformidade com o disposto no art. 4º, II, do Regulamento para os Procedimentos de

Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações, que realizará

Processo Seletivo, a ser julgado pelo critério de Menor Preço, objetivando a contratação de

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES (CPU), MONITORES E

NOTEBOOKS”, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS,sob demanda. pelo período de

12 (doze) meses, para a unidade gestora e unidades integrantes do lote 5, para atendimento

ao Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI.

1. OBJETO

1.1. Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais

períodosaté o limite de 48 (quarenta e oito) meses, de empresa especializada em serviços de

assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática:

microcomputadores (CPU), monitores e notebooks, SEM o fornecimento de peças, sob

demanda, para atender ao Contrato de Gestão nº 004/2017/SEDI, concernente ao objeto do

Chamamento nº 09/2016/SEDI/GO,Lote nº 5 sob gestão do CENTEDUC em convênio com

a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

2. DO PRAZO, LOCAL, DATA E HORÁRIO

2.1. O local de entrega das propostas, será na sede do CENTEDUC,localizada na Rua 101, Nº

289. Qd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150; ou no endereço

eletrônico: contratos(acenteduc.com.br.
 

2.2. O processoseletivo será realizado do dia 31 de maio de 2019 a 07 de junho de 2019.

2.3. As propostas serão recebidas até às 10h do dia 07 de junho de 2019.

Rua 101, Nº 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150

www.centeduc.org.br



a REDE GEL

piTEGO  
2.4. A sessão de conferência da documentação acontecerá no dia 07 de junho de 2019 a partir

das 14h, na sede do CENTEDUC.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Contratação celebrada através do Contrato de Gestão de nº. 004/2017-SEDI, objetiva a

transferência da administração dos equipamentos públicos integrantes da Rede Pública

Estadual de Educação profissional e a operacionalização das ações de educação profissional

de Goiás. definidas pela SEDI, consubstanciadas em atividades de ensino, pesquisas e

extensão, ofertadas por meio de cursos e programas de formação inicial continuada ou

qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a

distância, das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica — DIT.

3.2. Esta contratação justifica-se para manter em pleno funcionamento e sem riscos de

paralisações de longo prazo estes recursos de TI, e ainda, permitirá ao CENTEDUC o

cumprimento dos limites de tempo médio de atendimento para os chamados desta natureza

abertos pelos usuários, de forma a apoiar, tempestivamente, os processos, atividades e

serviços executados por estes.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderãoparticipar deste Processo Seletivo todosos interessados que atenderem a todas as

exigências e condições deste Edital.

4.2. É vedada neste processo a participação de empresas, no qualidade de proponentes, que:

a) Sejam estrangeiras e não funcionem no País.

b) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública em suspenso, ou

que por esta tenhamsido declaradas indôneas.

c) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,

qualquer que seja sua forma de constituição.

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

5.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento de seleção, no dia e horário

estabelecidos, deverão apresentar simultaneamente os seguintes documentos, e, um único
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envelope, devidamente fechado e identificado com o nome da Proponente em suas partes
  
frontais e externas, sob pena de inabilitação.

5.2. O envelope referido no subitem 5.1 deverá estar rotulado externamente com os seguintes

informes:

HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO - CENTEDUC

PROCESSO SELETIVO Nº 09/2019

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ

5.3. Caso a documentação seja enviada por correio eletrônico, deverá ser enviada da seguinte

forma: “Assunto: HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO CENTEDUC - PROCESSO

SELETIVO Nº 09/2019 - RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ”, e ter como anexo os

documentos exigidos nositens 6 e 7.

5.4. Todos os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras, e deverão

estar perfeitamente legíveis.

6. DA REGULARIDADE FISCAL

6.1. Referente à habilitação jurídica, do prestador de serviços. serão exigidos os seguintes

documentos:

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

b) Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou

Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual;

c) Inscrição Estadual ou declaração de isento;

d) Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obra e serviços;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil:

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de

Débitos emrelação a tributos estaduais (ICMS) perante o Estado de Goiás;

g) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa

de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;
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h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço EGTS). por
   
meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal;

1) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho;

3) Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF);

k) Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante da contratada, quando

não forem os seus sócios que assinarão o contrato.

6.2. São válidas as certidões positivas com efeitos de negativas.

7. DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1. A Proposta deverá ser enviada/formalizada: em papel timbrado ou e-mail coporativo da

empresa ou e-mail padrão (contendo na assinatura do e-mail o nome e CNPJ da empresa)

nominal ao CENTEDUC,constando:

a) A proposta de preços deverá ser apresentada por tipo de manutenção e os valores deverão

ser unitários por computador, como demonstrado na tabela de especificação abaixo:

 

 

 

Item Descrição Valor Unitário por Computador

1 Manutenção Preventiva e Corretiva

2 Formataçãoe Instalação de Programação    
 

b) Todos os serviços deverão ser orçados contendo os seus respectivos preços e despesas, de

qualquer natureza.

c) O prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de

apresentação da proposta.

7.2. Ressalta-se que a Proposta deverá conter quaisquer informações que julgar

imprescindível para a correta análise da proposta.

7.3. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este edital.

7.4. A ausência de algum dos documentos exigidos neste Edital, ou ainda a apresentação de

documentos vencidosm importará em imediata inabilitação do proponente.
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8. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
  
8.1. Os serviços devem incluir a desinstalação e instalação de componentes, acessórios e

dispositivos, bem como instalação e configuração do Sistema Operacional, necessário ao

funcionamento dos equipamentos além das vistorias e manutenção na rede de computadores.

e Manutenção preventiva

Entende-se por manutenção preventiva aquela destinada a prevenir a ocorrência de

defeitos e, também, assegurar as condições normais de uso dos equipamentos, em

acordo com os manuais e normas técnicas, especificadas no Plano de Manutenção

Preventiva.

e Manutenção corretiva

Entende-se por manutenção corretiva o diagnóstico de problemas e a substituição de

componentes ou acessórios em razão de defeito, bem como instalação e configuração

de “softwares” necessários ao funcionamento do equipamento.

8.1.1. Será necessário a elaboração do plano de Manutenção Preventiva, que a contratada

deverá apresentar à contratante no início da vigência do Contrato, contendo os seguintes

dados:

a) Descrição (nome) do equipamento;

b) Data e período do dia (manhã/tarde) no qual será efetuada a manutenção preventiva:

8.1.2. A prestação de serviços será desenvolvida por uma equipe de profissionais

especializados, para o quantitativo de computadores dolote nº 5.

8.2. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.2.1. Realizar manutenção de toda rede de computadores dos ITEGO/COTECS e Unidade

Gestora, ajustes, lubrificação limpezas internas e substituição de peças defeituosas, gastas ou

quebradas pelo uso normal dos equipamentos. Com profissionais capacitados, visando às

adequações estratégicas à preparação para início do curso.

8.2.2. Manter funcionais os equipamentos computacionais por meio de assistência técnica e

manutenção permanente, durante a vigência do contrato. Abrangendo toda a rede

computadores distribuídos nos ITEGOS/COTECSe Unidade Gestora.

8.2.3. Durante o período de oferta de cursos, a CONTRATADAse responsabilizara e arcara

com os custos do pessoal de suporte técnico, remoto e presencial, de manutenção da rede

computadores e equipamentos instalados, fazendo ajustes, e cuidando da lubrificação da

limpeza interna e substituição de peças defeituosas, gasta ou quebrada pelo uso normal dos

equipamentos, nos laboratórios dos ITEGOS/COTECSde apoio presencial, visando garantir o

pleno funcionamentos dos mesmos.
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8.2.4. A manutenção da rede engloba os serviços necessários para desenvolver ou manter a

comunicação dasestações de trabalho, equipamentose servidores, via rede local.

   

A CONTRATADAserá responsável por:

e Diagnosticar e analisar as necessidades da rede local;

o Configurar switches, hubs,dentre outros;

. Substituir as peças ou softwares nos ITEGOS/COTECSe Unidade Gestora;

º Disponibilizar serviços técnicos;

8.3. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

8.3.1. Ressalta-se que é de responsabilidade da CONTRATANTE a compra de peças para

instalação ou substituição necessária nos computadores. Compreende a responsabilidade da

CONTRATADA o diagnóstico e substituição de peças para Os computadores ou ativos de

rede, ou instalação dos softwares nos computadores dos ITEGOS/COTECe Unidade Gestora.

8.3.2. Constitui obrigação da CONTRATADA disponibiliza/prestar serviço para a

manutenção e funcionamento dos computadores e o respectivo suporte de rede, para até 747

computadores, a fim de assegurar o bom desempenho dos mesmos.

8.3.3. Os técnicos de informática para efetuar a manutenção dos computadores e que serão

utilizados pela CONTRATADA deverão possuir experiência em tecnologia da informação e

suporte de redes atendendoos respectivos padrões pormenorizados abaixo.

Técnico de informática

Função:

a) Manutenção e funcionamento dos computadores e suporte das redes, visando as redes de

computadores;

b) Disponibilidade para atuar como técnico em montagem, manutenção e configuração de

equipamentos dos ITEGO/COTECSe Unidade Gestora;

c) Disponibilidade para participar periodicamente de reuniões.

8.3.4. A manutenção PREVENTIVA consiste na efetivação de regulagens, ajustes,

lubrificação. limpeza internas e substituição de peças defeituosas. gastas ou quebradas pelo

uso normal dos equipamentos. A manutenção CORRETIVA consiste na correção de

eventuais falhas dos equipamentos, mediante as necessidades de substituições de peças que se

apresentam com defeito no seu funcionamento.

8.4. FORMA DE PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS:

8.4.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: As manutenções preventivas periódicas deverão

ser realizadas conforme cronograma de serviçosa ser apresentado pela CONTRATADA.
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8.4.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA: A manutenção corretiva acontecerá em duas

modalidades:

a) Pequenas Intervenções: Poderá ser realizada in loco desde que observadas as condições de

segurança do trabalho e ainda preservando a integridade física dos ali presentes, com prazo

máximo previsto para fechamento do chamado de atendimento de 48h a contar da data e hora

do chamado.

b) Maiores intervenções: Poderá ser realizada também in loco. Não poderá haver atividades

nos ambientes de manutenção. o prazo para o atendimento (diagnóstico da intervenção) será

de 48hs a contar da data e hora do chamado.

8.4.3. ROTINAS DE MANUTENÇÃO

M= MENSAL

T= TRIMESTRAL

S= SEMESTRAL

8.4.4. As rotinas de manutenção deverão ser cumpridas fielmente, afim de manter em perfeito

funcionamento todos os computadores do lote nº 05.

8.4.5. Quantitativos de computadores por ITEGO/COTEC e Unidade Gestora:

   
. , Ê Rua BF-25, esquina com AV, JC-15. APM-IO, Bairro Florest

ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT 73
Goiânia-GO, CEP: 74.477-134

Rodovia GO 164, Km 05, Fazenda Santa Izabel, Zona Rural,
ITEGOLUIZ HUMBERTO DE MENEZES 114

Santa Helena de Goiás-GO, CEP: 75.920-000

 

 

» Rod. GO 341 com Cabeceira Alta, Setor Parque dos Jatobá.
ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO 20

Mineiros - GO CEP: 75.830-000

 

| Av. Rezende, Qd. 3004,s/n, Bairro Buriti Sereno. Aparecida de
ITEGO LUIZ RASSI 41

Goiânia-GO, CEP: 74.942-370
 

o . . Av. Alexandre de Morais, nº 450, Setor Parque Amazônia,
ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA 180

Goiânia-GO, CEP: 74.840-570

Rua das Araras. Área D, nº63. Jardim Floresta, Goiânia/GO,
COTEC TRINDADE SUBPREFEITURA 29

CEP: 75.380-000

UDEP, Rua RC-10, Qd. 22, Lt. 35, Residencial Real Conquista,
COTEC REAL CONQUISTA 94

Goiânia — GO, CEP: 74.356-695

 

 

 

COTEC TRINDADE / ROTARY Av. Contorno, nº 140, Setor Sul, Trindade CEP 75.391-246

 

, Espaço JM (antiga sede do Programa Bolsa Futuro) Avenida JK
COTEC PARAUNA O b

o

de Oliveira — Paraúna, Centro

 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta
COTEC CACHOEIRA ALTA . e 12

Praça Adelino Paula de Oliveira, nº 116 — Centro    
 

Rua 101, Nº 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150
www .centeduc.org.br



REDE Ri

3enteduc piteco
Secretaria Municipal da Juventude Avenida Presidente Vargas,

COTEC RIO VERDE . . . 57

nº. 603 — Jardim Presidente, Rio Verde/GO.

  
 

a Rua 20. Qd 24 Lt. 01, Centro de Convenções e Cultura Bloco B,

COTEC PADRE ANTONIO VERMEY . . . o 29

Setor Jardim Atlântico- Palmeiras de Goiás - CEP: 76 190-000

 

Avenida Laurício Pedro Rasmussen nº 2535, Via Yate. Goiânia-

COTEC CDTM
40

GO.

Rua 101. nº 289, Qd.F-17,Lt. 29, Casa 01, Setor Sul,

UNIDADE GESTORA no , 12
Goiânia/GO. CEP 74.080-150

         
8.5. ATENDIMENTOS

8.5.1. Os atendimentos serão todos aqueles serviços necessários para conferência de

irregularidades. execução de serviços preventivos, execução de serviços corretivos e pequenas

intervenções e/ou vistorias necessárias.

8.5.2. Para realização de todos os serviços e/ou chamados técnicos, a CONTRATADAdeverá

disponibilizar meios de comunicação, por meio de contatos telefônicos, nos horários das 08h

às 18h.

8.5.3. Todo planejamento, execução e controle das manutenções preventivas e corretivas

deverão ser realizados obrigatoriamente pela CONTRATADA.

8.5.4. A CONTRATADA deverá ter na sua equipe de trabalho os profissionais necessários

para a execução dos serviços, todos capacitados para o exercício de suas funções. em um

número suficiente para o bem desempenho de seus trabalhos.

8.5.5. A CONTRATADA,na figura de proposta, receberá as ordens de serviço através da

Central de Atendimento, e-mail e/ou pelo sistema on-line informatizado.

8.5.6. Para manuseio e manutenção dos equipamentos, a CONTRATADA deverá utilizar

profissionais qualificados para os serviços.

8.5.7. As ferramentas devem estar em perfeito estado de uso, inclusive as de uso em rede de

computadores, devendo estas últimas estarem com seu material em perfeito estado.

8.5.8. Cientificar, imediatamente e por escrito, aa CONTRATANTE, qualquer anormalidade

que verificar durante a execução dosserviços.

8.5.9. Prestar esclarecimentos, imediatamente e por escrito, aa CONTRATANTE,sempre que

por este solicitado.
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8.5.10. Caso haja necessidade de troca de peça e/ou componente, a contratada deverá fornecer

 

Laudo Técnico. descrevendo o defeito e os serviços para saná-los, sendo que a referida troca

deverá então ser autorizada por escrito pela gerência administrativa da contratante.

8.5.11. A contratada só poderá retirar equipamentos para manutenção em suas instalações

com autorização expressa da contratante, anotada na Solicitação de Serviço.

8.5.12. A empresa contratada deverá, também, registrar em formulário próprio, as

intervenções realizadas, data da execução dos serviços, data de solicitação e de conclusão,

responsável pela execução do serviço, etc, de modo a possibilitar à contratante aferir o

número mensal de intervenções, acompanhar e controlar e, também, facilitar a auditoria. O

formulário de acompanhamento da contratada deve conter campos compatíveis com aqueles

constantes da Solicitação de Serviço.

9. DO CONTRATO FIRMADO

9.1. As obrigações decorrentes do presente processo seletivo, serão firmadas através da

assinatura de termo de contrato. do qual fará parte, independentemente de transcrição. o

presente Edital e a proposta do Contratado, no que couber.

9.2. A critério do CENTEDUC,a minuta do contrato poderá ser encaminhada via e-mail.

9.3. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo ser

prorrogado por igual e sucessivo período até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante

termo aditivo.

10. DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATANTE poderá executar o contrato parcialmente, no âmbito das

quantidades previstas, tendo em vista as demandas necesárias dentro da previsão dos serviços,

consequentemente o pagamentoserá relativo aosserviços efetivamente realizados.

10.2. Os pagamentos serão efetuados após a efetivação realização do serviço, através de

depósito em conta, devidamente informada no corpo da nota fiscal, exclusivamente a empresa

contratada.

10.3. Os pagamentos serão efetuados após a aceitação pela Contratante das Notas Fiscais

correspondentes, devidamente atestadas pela Diretoria Administrativa Financeira.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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11.1. Os serviços serão executados mediante requisição da Diretoria Administrativa

  
Financeira.

11.1. O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação poderá revogar ou

anular este processo, no todo ou em parte.

11.2. Esta seleção não obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato, podendo a mesma ser

anulada ou cancelada pela Presidência.

11.3. A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste ato

convocatório. ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie

suas normas.

11.4. Poderá o CENTEDUC deixar de contratar com a proponente, se tiver conhecimento de

fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, capacidade

técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a

que título for.

11.5. É facultado ao CENTEDUC em qualquer fase da contratação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

11.6. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da contratação.

11.7. No caso de não recebimento de propostas ou quando estas forem insuficientes para

comparação de mercado, o prazo para recebimento das mesmas será prorrogado por igual

período àquele disposto no ato de convocação, por exclusivo critério do CENTEDUC.

A Goiânia, 30 de maio de 2019.

 

Prof. Dr. FERNANDO LANDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO 1

PROCESSOnº. 09/2019

MODELO DE PROPOSTA

Ao

CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: Processo nº. 09/2019

Prezados Senhores,

(nome da empresa) + CNPJ/MF nº. . sediada |(end. completo)

+ telefone .- e-mail . representado

|

por

. CI/RG nº. e CPF sob o nº. . tendo examinado

a Edital de Chamamento de Contratação nº. 09/2019, venho apresentar a presente proposta

para a prestação dos serviços, conforme planilha e condições abaixo, já com todos os custos

diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

1. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA:

MICROCOMPUTADORES (CPU), MONITORES E NOTEBOOKS, SEM O

FORNECIMENTO DE PEÇAS, sob demanda, para atender ao Contrato de Gestão nº

004/2017/SEDI, concernente ao objeto do Chamamento nº 09/2016/SEDI/GO,Lote nº 5 sob

gestão do CENTEDUC em convênio com a Secretaria de Desenvolvimentos.

2. Detalhar todosos serviços e inserir os respectivos valores.

3. A validade da proposta será de ( ) dias.

Localidade, * de de 2019.

(assinatura)

(Nome e assinatura do responsável legal)

Rua 101, Nº 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150
www .centeduc.org.br
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ANEXO II

PROCESSO Nº. 09/2019

DECLARAÇÃO

A empresa . inscrita no CNPJ sob o nº.

. com sede na . por intermédio do seu

representante legal o(a) Sr(a) . portador(a) da Carteira de

Identidade nº. SSP| edo CPF nº. . DECLARA
 

para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei

Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno.

perigoso ou insalubre, bem como não possui qualquer vínculo com o CENTEDUC =

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO.

Ressalva: emprega menor,a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( x).

. em de 2019.
 

 

Assinatura do Representante Legal

Rua 101, Nº 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150
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ANEXO III - OBS: Somente para empresas optantes do Simples Nacional

EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº 09/2019

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

  

Ilma. Sra. — Diretoria Administrativa Financeira

(Nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.

( ). DECLARA ao CENTEDUC,para fins de não incidência na fonte do Imposto

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da

Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de

1996. que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples

Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão. os

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem

assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação

patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a

legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de

informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente,

eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação

destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº

9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.

299 do Código Penal) e ao crime contra a ordemtributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de

dezembro de 1990).

. em de 2019.
 

 

Assinatura do Representante Legal
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