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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO N°. 005/2020 

 

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 MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME PMOC EM 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, sob demanda, de acordo com as especificações, 
quantidades estimadas e condições constantes neste Edital. 

1. OBJETO 

1.1. O presente processo seletivo tem por objeto Contratação de empresa especializada para a 
realização de manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização, conforme PMOC em 
aparelhos de ar condicionado, tipo Split novos e no estado de uso com diversas potências, 
com reposição de peças, para atender às necessidades do Centro de Soluções em Tecnologia e 
Educação - CENTEDUC, concernente ao objeto do Chamamento nº 09/2016/SEDI/GO, Lote 
nº 5, exclusivamente para as unidades abaixo descritas, sob gestão do CENTEDUC, 
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. 

1.2. O objeto a ser contratado de natureza continuada será prestado pelo período de 06 (seis) 
meses. 

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 02 de outubro de 2020 a 13 de outubro de 
2020. 

2.3. As propostas serão recebidas até às 10h do dia 13 de outubro de 2020. 

2.4. A sessão de conferência da documentação acontecerá no dia 13 de outubro de 2020 a 
partir das 14h, na sede do CENTEDUC. 
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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. Visando manter o bom funcionamento dos equipamentos para promover melhores 
condições do ambiente aos alunos, professores e funcionários, faz a necessidade de 
manutenção nos equipamentos de ares condicionados. A execução do serviço em tela 
atenderá às necessidades de prestação dos serviços de manutenção, preventiva e corretiva, 
dos aparelhos de ar-condicionado, a fim de manter os referidos aparelhos em perfeitas 
condições de funcionamento e conservação, objetivando conservar o bem público, e 
considerando ainda, a preocupação com a saúde, a segurança, o bem-estar e o conforto dos 
ocupantes dos ambientes climatizados nas estações de trabalho da Unidade Educacional, em 
observância ao disposto na Portaria do Ministério da Saúde no. 3.523, de 28/08/98 e nas 
Resolução-RE no. 176, de 24/10/00 e Resolução-RE no. 009, de 16/01/03, da ANVISA, 
evitando-se desta forma transtornos para o CENTEDUC, no desempenho cotidiano de suas 
atividades. 

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. 
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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 005/2020 
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 005/2020 - 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 Processo Seletivo firmado pelao 
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. Apresentar Termo de Vistoria Técnica conforme modelo do Anexo III. 

5.7. 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 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; 
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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. 

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 Processo Seletivo. 

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. A prestação de serviços deverá ser desenvolvida por uma equipe de profissionais 

especializados, para o quantitativo de aparelhos, com as respectivas especificações constantes do 

quadro a seguir: 
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MARCA/MODELO QUANTIDADE 

SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTEDUC  11 

AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000 BTUs 2 
AR CONDICIONADO AGRATTO 18.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO AGRATTO 9.000 BTUs 7 
AR CONDICIONADO COMFEE 7.500 BTUs 1 

ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT 62 

AR CONDICIONADO 30.000 BTUs MIDEA PRACTIA 54 
AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUs 4 
CONDENSADORA PHILCO 18.000 BTUs 2 
EVAPORADORA PHILCO 18.000 BTUs 2 

ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA 46 

AR CONDICIONADO CARRIER 9.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUs 2 
AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL 10.000 BTUs 4 
AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL 30.000 BTUs 2 
AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN 21.000 BTUs 2 
AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN 30.000 BTUs 3 
AR CONDICIONADO ELECTROLUX 12.000 BTUs 2 
AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO ELGIN 30.000 BTUs 14 
AR CONDICIONADO JANELA ELGIN 30.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO KOMECO 18.000 BTUs 6 
AR CONDICIONADO MIDEA 9.000 BTUs 4 
AR CONDICIONADO SAMSUNG VIRUS DOCTOR 12.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12.000 BTUs 2 

ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY 4 

AR CONDICIONADO ELECTROLUX 36.000 BTUs 4 
COTEC REAL CONQUISTA 8 

AR CONDICIONADO SPLIT BOSCH 18.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 18.000 BTUs 3 
AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 18.000 BTUs 3 
AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 18.000 BTUs 1 

ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO 1 

AR CONDICIONADO MOD CFI 36 N SERIE 31900260 1 

ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES 34 

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO CARRIER 22.000 BTUs 8 
AR CONDICIONADO CARRIER 9.000 BTUs 9 
AR CONDICIONADO CARRIER 30.000 BTUs 5 
AR CONDICIONADO CARRIER 12.000 BTUs 1 
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AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO GREE 18.000 BTUs 1 
AR CONDICIONADO SPRINGER 9.000 BTUs 2 
AR CONDICIONADO SPRINGER MAXFLEX 30.000 BTUs 6 
Total Geral 166 

  

8.2. Os serviços serão executados nos seguintes locais: 

 

8.3. Os serviços a serem mencionados no item 9.1.2.3, não serão preenchidos em sua totalidade de 

forma imediata. Serão demandados de acordo com necessidade da CONTRATANTE e de acordo 

com a necessidade da unidade educacional durante a vigência do contrato.  

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

CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta.  

8.5. Poderão ser requisitados futuramente outros serviços com mesma natureza do Objeto deste 

Processo Seletivo. 

9. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Os serviços deverão ser executados conforme discriminado abaixo: 

9.1.1. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: As manutenções preventivas periódicas deverão 

ser realizadas conforme cronograma de serviços a ser apresentado pela CONTRATADA. 

LOCAL ENDEREÇO 

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

ITEGO - José Luiz 
Bittencourt 

Rua BF-25, esquina com AV. JC-15, APM-10, Bairro Floresta - 
Goiânia-GO, CEP: 74.477-134 

ITEGO - Sebastião 
de Siqueira 

Av. Alexandre de Morais, nº 450, Setor Parque Amazônia, Goiânia-
GO, CEP: 74.840-570 

ITEGO - Padre 
Antônio Vérmey  

Rua 20, Qd 24 Lt. 01, Centro de Convenções e Cultura Bloco B, Setor 
Jardim Atlântico- Palmeiras de Goiás - CEP: 76 190-000 

COTEC - Real 
Conquista 

UDEP, Rua RC-10, Qd. 22, Lt. 35, Residencial Real Conquista, 
Goiânia – GO, CEP: 74.356-695 

ITEGO – Raul 
Brandão de Castro 

Rodovia GO 341 com Cabeceira Alta, Setor Parque dos Jatobás – 
Mineiros-GO – CEP 75.830-000 

ITEGO – Luiz 
Humberto de 
Menezes 

Rodovia GO 164, Km 05, Fazenda Santa Izabel, Zona Rural – Santa 
Helena de Goiás-GO CEP 75.920-000 
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Observar e atender as normas vigentes da ANVISA, ABNT e do fabricante. 

9.1.2. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: A manutenção corretiva acontecerá em duas 

modalidades: 

a) Pequenas Intervenções: Poderão 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) Correções/Intervenções: Esta deverá acontecer nos estabelecimentos da CONTRATADA, 

sendo removido o aparelho, com transporte e mão de obra de única e inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. O prazo máximo previsto para início do atendimento será de 48h a contar da 

data e hora do chamado, com devolução do equipamento em, no máximo, 72h a contar da data e 

hora do chamado. 

9.1.2.1. Para toda intervenção realizada e para todo equipamento inserido e/ou retirado, deverá ser 

lavrada uma ordem de serviço com assinatura do fiscal de contrato, a fim de garantir à 

CONTRATADA o controle e comprovação do perfeito cumprimento das obrigações.  

9.1.2.2. Em quaisquer dos casos, deverá ser colocado outro aparelho em perfeito estado de 

funcionamento, de forma a não ter descontinuidade na prestação de serviços. Isso significa dizer 

que deverão ser previstos pela CONTRATADA, no orçamento a ser apresentado, a inclusão de 

aparelhos reservas nas quantidades e capacidades necessárias para atender as salas críticas como 

CPD, salas de informática, auditórios e salas administrativas. 

9.1.2.3. DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO: Como rotinas de manutenção, a 

CONTRATADA deverá obedecer no mínimo aos itens relacionados na tabela abaixo, ficando 

desde já franqueada a inserção de quaisquer itens de serviços para que a CONTRATADA cumpra 

fielmente suas obrigações e atendimentos às leis vigentes. 

M= MENSAL 

T= TRIMESTRAL  

S= SEMESTRAL 

 

CONJUNTO/COMPONENTE/ATIVIDADE M T S 

Condicionador de Ar Tipo Split       

Limpeza dos filtros de retorno do ar X     
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Limpeza do dreno do evaporador   X   

Limpeza do dreno do condensador     X 

Limpeza da bandeja do evaporador   X   

Limpeza da bandeja do condensador     X 

Limpeza profunda do evaporador   X   

Limpeza profunda do condensador     X 

Verificar e sanar ruídos/vibrações anormais X     

Verificar, reapertar e limpar os contatos elétricos X     

Verificar e reapertar os parafusos de fixação dos motores X     

Verificar e reapertar os parafusos de fixação dos compressores X     

Verificar a existência de vazamento de gás refrigerante X     

Verificar o funcionamento dos controles X     

Verificar o funcionamento dos termostatos X     

Verificar o funcionamento da ventilação X     

Verificar o funcionamento da exaustão X     

Verificar o funcionamento da partida X     

Verificar o funcionamento dos registros X     

Verificar o funcionamento das válvulas de serviços X     

Verificar o nivelamento do aparelho     X 

Verificar o gás refrigerante X     

Medir e registrar tensão e corrente dos ventiladores   X   

Medir e registrar tensão e corrente dos compressores   X   

Verificação do relé de sequência de fase X     

Verificação do aquecimento dos motores ventiladores X     

Medir e registrar superaquecimento ajustando, se necessário     X 

Medir e registrar subresfriamento ajustando, se necessário     X 

Verificar e corrigir isolamento das tubulações X     

Verificar aperto de bornes e conexões   X   

Verificar funcionamento da válvula de expansão     X 

Verificação e regulagem dos relés de sobrecarga     X 

QUADROS ELÉTRICOS 

Limpeza geral dos componentes e painel X     

Verificar e ajustar regulagem dos relés térmicos ou temporizados X     
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Verificar estado dos fusíveis, parafusos e ajuste e bases, corrigindo 
defeitos 

X     

Medir e registrar tensões e correntes X     

Verificar botoeiras X     

Verficar lâmpadas sinalizadoras e substituir quando for constatada 
queima das mesmas 

X     

Reaperto dos parafusos do painel   X   

Reaperto dos parafusos das contatoras   X   

Verificar pontos de aquecimento anormal, corrigindo se necessário   X   

Limpar contatos das contatoras     X 

Combater corrosão e retocar pintura quando necessário     X 

9.1.3. DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

9.1.3.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das peças, e materiais 

seguintes: capacitores, fusíveis, parafusos, graxas, solventes, produtos químicos de limpeza, fita 

isolante, álcool, espuma de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, sacos plásticos para 

acondicionamento de detritos, materiais para solda, gases refrigerantes, trapo, óleos lubrificantes, 

oxigênio, nitrogênio, acetileno, materiais e produtos de limpeza em geral e de sistemas 

frigoríficos. 

9.1.3.2. As peças de reposição não relacionadas acima serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

9.1.3.3. No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se admitindo peças 

usadas ou recondicionadas, devendo o fiscal do contrato atestar a troca para a devida prestação de 

contas. 

9.1.3.4. Os compressores, motor ventilador, placa, turbina e outras peças ou aparelhos cujo o valor 

se denomina de alto custo, poderão ser adquiridos pela CONTRATANTE ou mediante aprovação 

de orçamento  da CONTRATADA. 

9.1.4. DA APROVAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

9.1.4.1. Para aquisição das peças e equipamentos de alto custo, a CONTRATADA deverá 

fornecer ao CENTEDUC a relação dos aparelhos, devidamente identificados por ambiente e setor, 

para conferência e aferição das reais necessidades. Neste ato, a CONTRATADA deverá 

apresentar ainda as especificações técnicas de cada equipamento a ser adquirido para locação, 

para aprovação prévia, garantindo, assim, que estes se enquadrem nas exigências descritas neste 
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projeto. 

9.1.5. DA OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DE CONSUMO ENERGÉTICO VIGENTES 

9.1.5.1. Os equipamentos a serem instalados ou peças de reposição locados neste contrato deverão 

obedecer às regulamentações impostas pelo Governo Federal e Estadual nos requisitos consumo 

energético, devendo estes equipamentos ser obrigatoriamente aprovados pelo INMETRO e ainda 

merecedores do selo da PROCEL no item “A”, garantindo assim o baixo consumo energético e 

ajudando a preservação do meio ambiente. Esses procedimentos deverão ser observados 

obrigatoriamente nos itens de equipamentos e nos itens de instalações, a cargo da 

CONTRATADA. 

9.1.6. DOS ATENDIMENTOS 

9.1.6.1. 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. 

9.1.6.2. Para realização de todos os serviços e/ou chamados técnicos, a CONTRATADA deverá 

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

18h, sendo que aos sábados, domingos e feriados os serviços deverão permanecer disponíveis, 

desde que solicitado 72h antecedentes e sem custos adicionais. 

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

deverão ser realizados obrigatoriamente pela CONTRATADA com a utilização de meios hábeis 

para tal fim, devendo ser apresentado mensalmente para validação pela CONTRATANTE. 

9.1.6.4. 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. 

9.1.6.5. A CONTRATADA, na figura de proposto, receberá as ordens de serviço através da 

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

9.1.6.6. Todos os funcionários da CONTRATADA deverão trajar uniforme completo com fácil 

identificação da logomarca da empresa (jaleco e/ou camisa, calça, calçado de segurança) e o 

crachá de identificação, constando logomarca da empresa, foto, nome completo e identidade. 

9.1.6.7. Os serviços deverão ser executados de forma a manter os equipamentos e os ajustes dos 
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parâmetros de acordo com a Norma Reguladora n.10 do Ministério do Trabalho e Emprego –

MTE. 

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

profissionais qualificados para os serviços objeto desse certame, que já possuam experiência 

comprovada em serviços de manutenção, operação em refrigeração, que tenham formação básica 

e eletricidade, com treinamento na de Norma Reguladora NR n.10/MTE Ministério do Trabalho e 

Emprego, que deverá ser supervisionado, por funcionário igualmente qualificado, que ficará 

responsável pelo gerenciamento e emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), se 

responsabilizando pela execução e qualidade dos serviços. 

9.1.7. DAS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E 

PEÇAS 

9.1.7.1. Todas as ferramentas e equipamentos utilizados para a realização de todos os serviços 

constantes neste Projeto Básico serão fornecidos pela CONTRATADA, correndo as suas expensas 

todas as despesas para mantê-los permanentemente em atividade e em perfeito estado de 

funcionamento. Os quantitativos dos equipamentos são de responsabilidade da CONTRATADA, 

devendo ser quantificados em função da manutenção e conservação. 

9.1.7.2. Todos os equipamentos de trabalho devem estar em perfeito estado de conservação e uso, 

não podendo ser removido nenhum dispositivo de segurança previsto no mesmo. 

9.1.7.3. Os equipamentos de solda elétrica devem estar em perfeito estado de uso, cabos de 

aterramento, plugue e outros. 

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

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

9.1.7.5. A CONTRATADA deve apresentar equipamentos de bloqueios e advertências conforme 

prevista pela NR nº 10/MTE. 

9.2. A empresa deverá possuir Engenheiro Mecânico, devidamente registrado nos órgãos 

competentes, que atuará como responsável técnico. O vínculo desse profissional qualificado não 

precisa ser necessariamente trabalhista ou societário, sendo suficiente a existência de um contrato 

de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum. 

9.3. A instalação de equipamentos de ar condicionado será orçado fora do escopo deste contrato. 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1. A CONTRATADA obriga-se a atender o objeto deste contrato 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;  

10.8. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente e demais obrigações previstas neste Processo  e no CONTRATO; 

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

10.10. Arcar com os custos de transporte aéreo e terrestre, alimentação, hospedagem de todos 
os profissionais envolvidos no planejamento, desenvolvimento e execução dos serviços 
contratados diretamente pela CONTRATADA; 

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

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

10.13. Na hipótese de o adjudicatário não atender a condição acima ou recusar-se a assinar o 
CONTRATO e não apresentar justificativa, a Administração convocará a segunda empresa 
classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecida as determinações 
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estabelecidas no Decreto Estadual nº 7.468, de 20 de outubro de 2011, Lei n.º 8.666/93 e Lei 
Estadual 17.928/2012; 

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

10.15. A CONTRATADA se compromete a cumprir todas as normas, padrões, layout e cores, 
processos e procedimentos da CONTRATANTE; 

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 Chamamento;  

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;  

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;  



 
 

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

 

12. DO CONTRATO FIRMADO 

12.1. 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. 

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

11.3. O contrato terá a vigência 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado, mediante termo 
aditivo. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. A CONTRATANTE poderá executar o contrato parcialmente, no âmbito das 
quantidades previstas, tendo em vista as demandas necessárias dentro da previsão dos 
serviços, consequentemente o pagamento será relativo aos serviços efetivamente 
realizados. 

13.2. Os pagamentos serão efetuados após a efetivação dos serviços, através de depósito em 
conta, devidamente informada no corpo da nota fiscal, exclusivamente a empresa contratada.  

13.3. Os pagamentos serão efetuados após a aceitação pela Contratante das Notas Fiscais 
correspondentes, relatório satisfatório do serviço prestado e comprovação dos recolhimentos 
estabelecidos pelas Legislações pertinentes, devidamente atestadas pela Diretoria 
Administrativa Financeira. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Os serviços serão executados mediante requisição da Diretoria Administrativa 
Financeira. 

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

14.3. Esta seleção não obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato, podendo a mesma ser 
anulada ou cancelada pela Presidência. 

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

14.5. 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. 
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14.6. É facultado ao CENTEDUC em qualquer fase da contratação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

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

14.8. 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, 02 de outubro 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 processo seletivo nº 005/2020 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) 
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ANEXO III 
TERMO DE VISTORIA 

 
 
 
Atestamos que a empresa _______________________________________________ ,inscrita 

no CNPJ/MF sob nº _________________________________, representada pelo(a) Sr.(a) 

_______________________________________________, portador(a) do CPF nº 

_______________________e da C.I/RG nº ______________________, de acordo com a 

carta/documento de apresentação emitida pela empresa já citada, efetuou vistoria das 

dependências da unidade de educação profissional: __________________________________ 

localizada no endereço:________________________________________________________.  

Portanto, a empresa proponente em questão admite e torna público que conhece as 

características técnicas e condições básicas do local, a fim de formulação da sua proposta de 

preço, em caráter irrevogável e inquestionável, sendo que não poderá alegar qualquer 

desconhecimento das condições locais para efeito de elaboração da proposta, execução e de 

revisão contratual.      

 

Localidade, ___ de ____________________de 2020. 

 

 

____ (assinatura) ____ 
(Diretor/Coordenador do ITEGO) 

 

 
____ (assinatura) ____ 

(Nome e assinatura do responsável legal) 

 


