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EDITAL N°. 006/2020 
 

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 n°.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 Global, objetivando a contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPEDENTE, de acordo 
com as especificações e condições constantes neste Edital. 

1. OBJETO 

1.1. O presente edital tem por objeto Contratação de empresa especializada para a realização 
auditoria, no âmbito do CENTEDUC, das Demonstrações Financeiras e Contábeis Anual do 
Exercício de 2020, nos termos das normas vigentes,  conforme descrito no Item 2.45 do Contrato 

de Gestão, com emissão de parecer conclusivo e relatório do exercício de 2020, concernente ao 
objeto do Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI. 

1.2. A futura Contratada deverá desenvolver os elementos necessários para a adequada prestação 
do serviço.  

1.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da futura 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

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@centeduc.org.br. 

2.2. O processo seletivo será realizado do dia 03 de dezembro de 2020 a 15 de dezembro de 

2020. 

2.3. As propostas serão recebidas até às 10h do dia 15 de dezembro de 2020. 

2.4. A sessão de conferência da documentação acontecerá no dia 15 de dezembro de 2020 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 
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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, por meio de transferência de tecnologia, prestação de serviços 
tecnológicos e promoção e fortalecimento de ambientes de inovação, bem como as atividades de 

apoio auxiliares ao setor público, sendo assim sua função deve ser percebida de forma correta e 
ampla pela sociedade da região, todo o esforço da administração com bons profissionais, 
instalações corretas, equipamentos e procedimentos adequados, será ainda mais eficaz quando 
amparada por uma equipe especializada em Auditoria externa, com a função de orientar, 
disciplinar, fiscalizar e zelar pela fiel observância dos princípios éticos e disciplinares, para que a 

percepção dos usuários, familiares, funcionários e sociedade seja a mais positiva possível. 

3.2. Sendo assim é totalmente necessária a contratação de empresa de auditoria independente, 
conforme descrito no item 2.45 do Contrato de Gestão nº 04/2017/SEDI-GO, para auditar as 
contas do CENTEDUC, emitindo relatório conclusivo e de acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade – NBC.  

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar, pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências e condições deste 
Edital. 

4.2. É vedada neste processo a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que: 

a) Sejam estrangeiras e não funcionem no País; 

b) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer 
que seja sua forma de constituição; 

c) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública em suspenso, ou que 
por esta tenham sido declaradas indôneas. 

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 
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 
EDITAL Nº 006/2020 
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ 
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5.3. Caso a documentação seja enviada por correio eletrônico, deverá ser enviada da seguinte 
forma: “Assunto: HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO CENTEDUC - EDITAL Nº 
006/2020 - RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ”, e ter como anexo os documentos 

exigidos nos itens 6 e 7. 

5.4. Declaração de conhecimento dos termos do Edital firmado pelo representante legal da 
proponente (modelo ANEXO I) 

5.5. Apresentar Declaração de Ausência de Parentesco, firmado pelo representante legal da 

proponente (modelo ANEXO II) 

5.6. Todos os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras, e deverão estar 
perfeitamente legíveis. 

6. DA REGULARIDADE FISCAL 

6.1. Serão exigidos os seguintes documentos: 

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou Certificado de 
Microempreendedor Individual – MEI; 

b) Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou 
Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual ou o Certificado 

da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI; 

c) Inscrição Estadual ou declaração de isento; 

d) Inscrição Municipal ou declaração de isento; 

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 
em relação 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; 

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 
de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal; 

i) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho; 

j) 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. 
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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 corporativo da 

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

a) Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente nacional; 

b) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital. 

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 vencidos importará em imediata inabilitação do proponente.  

7.5. A proposta será avaliada com observância do MENOR PREÇO GLOBAL. 

8. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. Os serviços de auditoria das demonstrações Financeiras e Contábil anual do Exercício de 

2020, deverão ser executados de acordo com os seguintes termos: 

8.1.1. DA AUDITORIA CONTABIL DO BALANÇO ANUAL 

8.1.2. Auditoria das Demonstrações Financeiras e Contábeis Anual do Exercício de 2020, nos 

termos das normas vigentes, emitindo Parecer de Auditoria acompanhado de Relatório Analítico 

dos dados e informações analisadas, em atendimento ao Artigo 3º da Resolução Normativa 

013/2017-TCE, anexo I: 

s) – relatório de auditoria externa sobre as Demonstrações Contábeis, no sentido de 

verificar se estas refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado 

das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa da contratada 

examinada, bem como em relação a evolução do passivo trabalhista e/ou previdenciário e 

o seu impacto nas contas auditadas; 
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8.2. A empresa deverá ter conhecimento do Contrato de Gestão, bem como das normas e 

regulamentos de fiscalização e avaliação emanados pelo Órgão Supervisor, CGE e TCE-GO, 

sendo os principais:  

a) Contrato de Gestão 04/2017-SEDI;  

b) Resolução Normativa 013/2017-TCE – fiscalização de OS;  

c) Lei 15.503/2015 de 28/12/2005 - Qualificação de OS e demais procedimentos;  

d) Outras que venham a ser emitidas ao decorrer deste contrato. 

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 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, mediante termo 
aditivo. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1. A CONTRATADA obriga-se a atender o objeto deste edital de acordo com as   
especificações e critérios estabelecidos neste Chamamento e no contrato, na forma e nos prazos 
estabelecidos pela CONTRATANTE e a responder todas as consultas feitas pela 

CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto; 

10.2. Todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como: obrigações civis, 
trabalhistas, fiscais, previdenciárias, ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA; 

10.3. A CONTRATADA deve abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades objeto desta aquisição/contratação, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE; 

10.4. A ação de fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais; 

10.5. A CONTRATADA ficará sujeita, nos casos omissos, às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, à Lei Estadual nº 17.928/12 e demais atos normativos pertinentes; 

10.6. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo seletivo;  

10.7. Observar rigorosamente as especificações técnicas exigidas pela CONTRATANTE;  
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10.8. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente e demais obrigações previstas neste edital e no CONTRATO; 

10.9. Manter preposto, com competência técnica, para representá-lo durante a execução do 

contrato; 

10.10. As alterações porventura solicitadas deverão ser efetivadas pela CONTRATADA sem 
custos para a CONTRATANTE; 

10.11. Assumir todos os custos trabalhistas e operacionais referentes à sua equipe direta.  

10.12. O presente Chamamento, bem como a proposta da empresa vencedora, serão parte 
integrante do CONTRATO, independentemente de transcrição; 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

11.1. Dar conhecimento ao titular e ao prestador dos serviços de quaisquer fatos que possam 
afetar a entrega do objeto (Prestação de Serviços).  

11.2. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento do contrato; 

11.3. Comunicar qualquer mudança de administração ou endereço de cobrança; da entrega do 
material ou de prestação de informações/esclarecimentos solicitados pela contratada; da 

identificação de eventuais falhas verificadas no curso do fornecimento do material com 
determinação do que for necessário à sua regularização; 

11.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados;  

11.5. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, atinentes ao objeto 

da contratação;  

11.6. Efetuar o pagamento, observando a regularidade fiscal da empresa, caso contrário, o 
pagamento será efetuado após sua regularização;  

11.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de 

acordo com o Edital;  

11.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial;  

11.9. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre 
assuntos relacionados com o CONTRATO, aplicação de eventual penalidade, nos termos do 

ajuste, e da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando 
prazo para sua correção e/ou melhoria;  

11.10. Rejeitar a prestação dos serviços realizados sem prévia autorização;  
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11.11. Modificar, unilateralmente o CONTRATO, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, mantido o equilíbrio econômico financeiro original e respeitados os demais 
direitos, e rescindi-los, unilateralmente;  

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação poderá revogar ou anular 
este edital, no todo ou em parte. 

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

anulada ou cancelada pela Presidência. 

12.3. A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste ato 
convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie suas 
normas. 

12.4. 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. 

12.5. É facultado ao CENTEDUC em qualquer fase da contratação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

12.6. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da contratação. 

12.7. 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.  

Goiânia, 03 de dezembro de 2020. 

 

 
Prof. Dr. FERNANDO LANDA SOBRAL 

PRESIDENTE 
CENTEDUC 
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 

 
 
 
 
A __________________________________________________ devidamente inscrita no 

CNPJ sob o nº _________________________, DECLARA ter total conhecimento e concorda 

com os termos e anexos do edital nº 006/2020 disponibilizados pela CONTRATANTE. 

 

 

Localidade, ___ de ___________________de 2020. 
 
 
 
 

____ (assinatura) ____ 
(Nome e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

 
 
 
 
A __________________________________________________ devidamente inscrita no 

CNPJ sob o nº _________________________, DECLARA,  sob as penas da lei e para os 

devidos fins, que, em seu quadro diretivo, não possui ninguém com parentesco consanguíneo 

ou afim, até terceiro grau, com dirigentes do CENTEDUC. 

 

 

Localidade, ___ de __________________de 2020. 
 
 
 
 

____ (assinatura) ____ 
(Nome e assinatura do responsável legal) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


