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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATACAO No. 02/2020

O CENTEDUC - Centro de Solucëes em Tecnologia e Educacio, associacëo de direito

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

nY 22.579.469/0002-40, com sede na rua 101, N“ 289, @d. F-17. Lt. 29, Casa 01, Setor Sul,

Goiënia-GO. CEP: 74.080-150, gualificada como Organizacéo Social pelo Estado de Goias,

através do Decreto n". 8.624/2016. torma puiblico, para conhecimento dos interessados, em

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

Contratac&o de Obras, Contratagao de Servicos e Alienacêes, gue realizara Processo Seletivo,

a ser julgado pelo critério de Menor Prego, objetivando a contratacêo de EMPRESA PARA

PROMOVER PROCESSO SELETIVO DE VESTIBULAR. para os cursos superiores de

tecnologia no Instituto Tecnolégico do Estado de Goids Sebastiëo de Sigueira e no Instituto

Tecnol6gico do Estado de Goiës Padre Antênio Vermey. conforme descrito no presente Fdital.

1. OBJETO

1.1. Contratac&o de empresa para promover processo seletivo de vestibular, para o Instituto

Tecnol6sico do Estado de Goias Sebastiao de Sigueira, localizado na Av. Alexandre de Morais,

no 450, Setor Pargue Amazénia, Goiënia-GO, CEP: 74.840-570 e Instituto Tecnolégico do Estado

de Goias Padre Antênio Vermev, localizado na Rua 20 @. 24 L. 01, Bairro Jardim Atlêntico.

Palmeiras de Goiés - GO, CEP: 76.190-000. visando o preenchimento de 240 (duzentas e guarenta)

vagas, conforme guadro de distribuic&o abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEGO SEBASTIAO DE SIOUEIRA - GOIANIA

CURSO VAGAS

GESTAO HOSPITALAR 80
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 80

ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS DE GOIAS

CURSO VAGAS

GESTAO AMBIENTAL 40

AGRONEGOCIO 40

TOTAL DE VAGAS 240    
 

1.2. A estimativa de participagao é de 720 (setecentos e vinte) inscritos, sendo a propors&o de

(03 (trés) candidatos por vaga.

1.3. A empresa Contratada deverd desenvolver os elementos necessdrios para a adeguada

prestac&o do servico.

2. DO PRAZO, LOCAL, DATA E HORARIO

2.1. O local de entrega das propostas, serê na sede do CENTEDUC, localizada na Rua 101, N?

289. Od. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiënia-GO, CEP: 74.080-150: ou no enderego

eletrênico: contratos(@centeduc.org.br.

2.2. O processo seletivo serd realizado do dia 10 de fevreiro de 2020 a 17 de fevereiro de

2020.

2.3. As propostas ser&o recebidas até as 10h do dia 17 de fevereiro de 2020.
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2.4. A sessêo de conferência da documenta€&o acontecerd no dia 17 de fevereiro de 2020 a

partir das 14h, na sede do CENTEDUC.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Contratac&o celebrada através do Contrato de Gestêo de n. 004/2017-SEDI, objetiva a

transferência da administrag&o dos eguipamentos puiblicos integrantes da Rede Publica Estadual

de Educacêo profissional e a operacionalizagêo das agëes de educag&o profissional de Goias,

definidas pela SEDI, consubstanciadas em atividades de ensino, pesguisas e extensêo, ofertadas

por meio de cursos e programas de formago inicial continuada ou gualificagêo profissional,

educag5o profissional técnica de nivel médio e educag&o profissional tecnol6gica de graduacêo

e pês-graduac&o. nas modalidades presencial e a distência, das ages de desenvolvimento e

inovagëêo tecnolêgica - DIT.

32. Assim sendo, o CENTEDUC, a fim de profissionalizar, gualificar e preparar para insercêo

ou reinserc&o de seus alunos no mercado de trabalho, ou regualificar agueles gue se encontram

no referido mercado e visam a promocfio na carreira, disponibilizZou 240 (duzentas e guarenta)

vagas, para os Cursos Superiores de Gestio Hospitalar e Inteligéneia Artificial, gue serêo

ofertadas no Instituto Tecnolégico do Estado de Goids Sebastiëo de Sigueira —ITEGOSS, situada

na Av. Alexandre de Morais, n" 450, Pargue Amazénia, CEP: 74.840-570 - Goiënia/GO e para

os Cursos Superiores de Gestao Ambiental e Agronegdcio, gue serdo ofertadas no Instituto
Tecnolêgico do Estado de Goids Padre Antênio Vermey, localizado na Rua 20 0. 24 L. 01,

Bairro Jardim Atlêntico, Palmeiras de Goias - GO, CEP: 76.190-000.

3.3. Nesse sentido, faz-se necessdrio a Contratagêo de empresa especializada para promover o

processo seletivo — vestibular, organizando todas as fases pertinentes a este processo. desde a
elaborac&o das provas, impressio dos exames, recursos humanos para aplicag&o da prova,
disponibilizac&o da banca para corregëo, e demais servicos gue o objeto demandar, para

preenchimento das vagas aludidas acima.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poder&o participar deste Processo Seletivo todos os interessados gue atenderem a todas as

exigências e condicêes deste Edital.

42. E vedado neste processo a participacio de empresas, na gualidade de proponentes, gue:

a) Sejam estrangeiras e nêo funcionem no Pais.

b) Estejam reunidas em consércio e sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si,
gualguer gue seja sua forma de constituicio.

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

5.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento de selecëo, no dia e horêrio

estabelecidos, deverfo apresentar simultaneamente os documentos exigidos neste edital, em um
Ginico envelope, devidamente fechado e identificado com o nome da Proponente em suas partes
frontais e externas, ou ainda por meio de correio eletrênico na forma do item 5.3, sob pena de

inabilita€ëio.
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5.2. O envelope referido no subitem 5.1 deverd estar rotulado externamente com os seguintes

informes:

 

HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO - CENTEDUC

PROCESSO SELETIVO N? 002/2020

PROPONENTE: RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ    
5.3. Caso a documentacëo seja enviada por correio eletrênico, deverd ser enviada da seguinte

forma: “Assunto: HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO CENTEDUC - PROCESSO

SELETIVO Ne 002/2020 - RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ”, e ter como anexos os

documentos exigidos nos itens 6 e 7.

5.4. Todos os documentos apresentados nêo poder&o conter emendas ou rasuras, e dever&o estar

perfeitamente legiveis.

6. DA REGULARIDADE FISCAL

6.1. Referente & habilitacio juridica do prestador de servigos, serBo exigidos os seguintes

documentos:

a) Inscricëo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Ultima alterag&o do Contrato ou Estatuto Social, desde gue devidamente consolidada, ou

Contrato e Estatuto de Constituic&o acompanhado da ultima alteragao contratual;

c) Inscric&o Estadual ou declarag&o de isento;

d) Inscri€&o Municipal ou declarago de isento, no caso de obra e servicos:

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidao Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Uniëo, expedida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil;

D Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidio Negativa de

Débitos em relac&o a tributos estaduais (ICMS) perante o Estado de Goias:

9) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidio Negativa
de Débitos relativos a tributos municipais do municipio sede da proponente;

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por

meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econêmica Federal:

1) Prova de regularidade com a Justica do 'Trabalho;

j) Documentos pessoais dos sécios ou dirigentes (RG e CPF);

k) Procura€#o e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante da contratada, guando
nao forem os seus sécios gue assinarêo o contrato.

6.2. Sao validas as certidêes positivas com efeitos de negativas.
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7. DA PROPOSTA DE PRECO

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

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

nominal ao CENTEDUC, constando:

a) Ouantidade estimada de inscritos e valor unitêrio por candidato.

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

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraêo. servicos, encargos sociais.

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

objeto deste Processo Seletivo.

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

de apresentac#io da proposta.

7.2. Ressalta-se aue a Proposta deverd conter guaisguer informagoes due julgarem

imprescindiveis para a correta andlise da proposta.

7.3. Ser&o desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este edital.

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

documentos vencidos importard em imediata inabilitag&o do proponente.

7.5. Na apreciac&o das propostas, o CENTEDUC avaliard e valorard a experiëncia ténica do

interessado na rea objeto da contratag&o.

7.5.1. O interessado poder4 apresentar o perfil profissional dos componentes da sua eguipe.

bem como juntar Curriculos e certificacëes objeto da rea de contratagio, o gue serd avaliado

pelo CENTEDUC na apurac&o da melhor proposta e servir4 como critério de avaliacao da

capacidade operacional do interessado.

8. DA PRESTACAO DOS SERVICOS

8.1. A empresa CONTRATADA deverd atender os critérios e servigos designados no guadro

abaixXo:

 

L- Are” com a slabEERREG dG ipreesiD prfied dos TTders e cartazes de Gvulgaeig do vestibular.
 

II - Iniciar campanha de divulgac&o, captag&o e prospecëo de alunos.

III - Elaborar a prova a ser aplicada no vestibular.
 

 

IV-.| Prover os Recursos Humanos necessêrios & aplicac&o da prova no vestibular.

Arcar com todos os custos referentes ao transporte, alimentac&o dos recursos humanos gue a execugéo
 

 

 

V-
do servico demandar.

Vl- Arcar com a elaboracio grafica e impressiio das provas a serem disponibilizadas em envelopes

lacrados.
VIL- Organizar as salas juntamente com a CONTRATANTE, no periodo gue antecede a aplicagêo das

provas.
 

VIII - Aplicar as provas.

IX - |Recolher as provas para corregëo.
 

 

 

X - Corrigi-las em tempo habil, conforme cronograma.

XI. Reaplicar provas em caso de vazamento de informacêes ou erros de impressêo, sem custos adicionais

para o CONTRATANTE.
 

Apresentar o resultado final com o envio de listagem dos candidatos aprovados em ordem decrescente

XI de pontuag&o.     
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8.2. A execucëo dos servicos deverd observar o cronograma abaixo:

 

10 a21 de fevereiro de Periodo de inscricêes: Periodo para solicitagëo de condicêes especiais para

2020 realizaco da prova; e Periodo para encaminhamento de laudo médico.
 

Divulgac&o da concorrência: e Divulgacio dos Resultados e das Condicêes para
28 de fevereiro de 2020 Realizacio da prova
 

 

 

 

 

01 de marco de 2020 Realizacao da Prova das 13h as 17h

02 de marco de 2020 Publicacfio do Gabarito

04 de marco de 2020 Publicac&o do resultado preliminar.

05 de marco de 2020 Prazo online para interposic&o dos recursos ao resultado da nota da prova.
 

Divulgac&o do resultado final com a lista de nomes dos candidatos classificados €

daEEO. resultado da interposic&o de recursos.     
8.3. A verificac&o da adeguac&o dos servigos a serem executados, dever& observar o

cronograma referido no item 8.2.

8.3. A CONTRATADA deverd promover o processo seletivo — vestibular executando todas as

etapas, fases e servicos previsto item 8.1 deste instrumento.

84. A CONTRATANTE deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagao dos

servicos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento.

8.5. A fiscalizag&o nêo exclui nem reduz a responsabilidade, inclusive perante terceiros, por
gualguer irregularidade, ainda gue resultante de imperfeig6es técnicas, vicios redibitêrios ou
emprego de material inadeguado ou de gualidade inferior e, na ocorrência desta. nêo implica
em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

8.6. As provas dever&o ser aplicadas nos seguintes ITEGOS:

- Instituto Tecnolégico do Estado de Goias Sebastiao de Sigueira, localizado na Av. Alexandre
de Morais, n" 450, Setor Pargue Amaz@nia, Goiënia-GO, CEP: 74.840-570:

- Instituto Tecnolégico do Estado de Goias Padre Antênio Vermey, localizado na Rua 20 O. 24

L.01, Bairro Jardim Atlêntico, Palmeiras de Goids - GO, CEP: 76.190-000

9. DO CONTRATO FIRMADO

9.1. As obrigacêes decorrentes do presente processo seletivo ser&o firmadas por meio da
assinatura de termo de contrato, do gual farê parte, independentemente de transcricao, o

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

9.2. A critério do CENTEDUGC, a minuta do contrato poder4 ser encaminhada via e-mail.
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9.3. O contrato terd a vigência de acordo com o cronograma do Item 8 deste instrumento, a

partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo periodo, mediante

termo aditivo.

10. DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA serd garantido o pagamento minimo baseado na estimativa de

candidatos inscritos, conforme previsto no item 1.2. do presente Edital, bem como remunera€êo

adicional por cada candidato excedente aos 720 (setecentos e vinte alunos).

10.2. O pagamento serd efetivado preferencialmente através de boleto banc4rio, apos a

verificagso da correta prestac&o dos servigos pelo CONTRATANTE, desde gue a

CONTRATADA, fomeca a respectiva nota fiscal/fatura eletrênica indicando os bens/servicos

de acordo com os termos do Edital.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. O CENTEDUC - Centro de Solucêes em Tecnologia e Educag&o poderd revogar ou anular

este processo, no todo ou em parte.

11.2. Esta sele€&o no obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato. podendo a mesma ser

anulada ou cancelada pela Presidência.

11.3. A apresentac&o da proposta implica plena e total aceitac&o das condicoes deste ato

convocatério, ficando automaticamente prejudicada a proposta gue expressamente contrarie

Suas normas.

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

fato ou circunstência superveniente gue comprometa sua idoneidade financeira, capacidade

técnica ou administrativa, sem gue a esta caiba o direito de indenizac&o ou reembolso. seja a

gue titulo for.

11.5. E facultado ao CENTEDUC, em gualguer fase da contratag&o, a promog&o de diligéncia

destinada a esclarecer ou complementar a instru€&o do processo.

11.6. Os Proponentes sêo responsdveis pela fidelidade e legitimidade das informages e dos

documentos apresentados em gualguer fase da contratac&o.

11.7. No caso de n&o recebimento de propostas ou guando estas forem insuficientes para
comparac&o de mercado. o prazo para recebimento das mesmas serd prorrogado por igual
periodo aguele disposto no ato de convocag&o, por exclusivo critério do CENTEDUC.

Goiënia, 10 de fevereiro de 2020.

 

, LANDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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