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EDITAL N°. 007/2020 

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 EM 

SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E 

DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO), sob 

demanda, pelo prazo de 06 (seis) meses, de acordo com as especificações e condições constantes 

neste Edital. 

1. OBJETO 

1.1. O presente edital tem por objeto a contratação de empresa especializada para executar 

serviços de Imunização e Controle de Pragas de Urbanas e Descontaminação Microbiológica de 

Ambientes (Sanitização) conforme definido nos elementos técnicos deste edital, sob demanda, 

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.  

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 11 de dezembro de 2020 a 23 de dezembro de 

2020. 

2.3. As propostas serão recebidas até às 10h do dia 23 de dezembro de 2020. 

2.4. A sessão de conferência da documentação acontecerá no dia 23 de dezembro de 2020 a partir 

das 14h, na sede do CENTEDUC. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A Contratação celebrada por meio 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.  A pandemia por Coronavírus COVID-19 vem trazendo preocupação às autoridades de todos 

os países do mundo, principalmente pela fácil disseminação do mesmo. No Brasil, diversas 

medidas estão sendo tomadas, em especial a prática do isolamento social. Considerando a atual 

situação de quarentena e isolamento, bem como grande número de atividades econômicas 

suspensas ou reduzidas e a lei 15.389, de 22 de Setembro de 2005 que prevê a obrigatoriedade de 

realização de processo de sanitização. Em decorrência da pandemia, foi publicada a Lei Federal 

nº 13.979/2020 (alterada pelas Medidas Provisórias nºs 926/2020, 927/2020, 928/2020 e 

951/2020), que dispõe sobre as providências para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus. Assim sendo, é de 

extrema importância a execução dos serviços de Sanitização afim de evitar a proliferação do 

COVID-19 nas Unidades. 

3.3. Justifica-se a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para o controle 

integrado de pragas urbanas (desinsetização, inclusive de cupins e escorpiões, pombos, pardais e 

morcegos) e desratização nas dependências das Unidades, visando impedir o aparecimento 

ocasional de pragas que possam causar danos materiais e riscos à saúde humana. 

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; 



 
 

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

 

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 007/2020 
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 - EDITAL Nº 

007/2020 - RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ”, e ter como anexo os documentos 

exigidos nos itens 6, 7 e 8. 

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; 
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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. 

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

7. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

7.1. A empresa deverá comprovar aptidão do desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos, através da apresentação de atestado (s) 

fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado suficientes para comprovar a 

aptidão do concorrente para desempenho contendo no mínimo:  

a) Prestação de Serviço de imunização e controle de pragas urbanas, incluindo Controle de 

Pombos e Morcegos;  

b) Prestação de Serviço Sanitização;  

c) Apresentar Certidão Acervo Técnico – CAT do responsável técnico, expedido pelo 

Conselho de Classe de acordo com o Atestado apresentado, comprovando assim competência 

para execução dos serviços;  
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d) Licença Sanitária e Licença Ambiental;   

e) Certificado de Vistoria Veicular para transporte de produtos químicos emitido pela 

Vigilância Sanitária devendo constar a identificação do veículo; 

f) Registro do Responsável Técnico junto ao respectivo Conselho devendo constar as 

atividades conforme objeto do edital;  

g) Registro da Empresa no Conselho Regional, onde seu Responsável Técnico encontra-se 

registrado;   

f) A comprovação de que o concorrente possui em seu quadro permanente, profissional(ais) 

de nível superior, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe, constando de pelo menos 

01 (Responsável Técnico) para área de Controle de Pragas e Lavagem e Sanitização;  

g) Documento comprobatório do descarte de embalagens;  

h) Cadastro e Certificado de Regularidade, junto ao IBAMA (artigo 8º da IN nº 31/2009);  

i) Apresentação do POP (Procedimento Operacional Padronizado) da empresa que estabelece 

as instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras na prestação de serviços de 

Controle de Pragas Urbanas e Sanitização devidamente registrado através de ART junto ao 

CREA;  

j) Apresentar as fichas de entrega de EPIs, além da comprovação de treinamento do seu uso e 

conservação;  

k) Apresentação das fichas técnicas para os serviços de Controle de Pragas e Sanitização, 

onde conste o número de registro dos mesmos no Ministério da Saúde e ficha de informações 

dos produtos (FISPQ). Apresentar o registro dos mesmos na ANVISA ou publicação oficial 

do registro;  

l) Comprovação da operação com Certificado de capacitação em Controle de Pragas e 

Desinfecção de Ambientes;  

m) Apresentação do Atestado Técnico do Corpo de Bombeiros, informando que a empresa se 

encontra regular junto as normas de segurança vigentes e com prazo de validade atualizado. 

8. DA PROPOSTA  DE PREÇO 

8.1. 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; 
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b) A estimativa do valor global deve contemplar: 

- SANITIZAÇÃO: 01 Aplicação durante a vigência do contrato;  

- IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DE URBANAS – 02 Aplicações durante a 

vigência do contrato; 

c) 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. 

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

apresentação da proposta. 

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

imprescindível para a correta análise da proposta.  

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

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

documentos vencidos importará em imediata inabilitação do proponente.  

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

9. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Os serviços serão executados de acordo com as necessidades da CONTRATANTE nas 

seguintes unidades:  

UNIDADES ENDEREÇOS SERVIÇOS 
METRAGEM 

(m²) 

ITEGO SEBASTIÃO DE 
SIQUEIRA 

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

570 
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO 1.684,20 

ITEGO LUIZ HUMBERTO 
DE MENEZES 

Rodovia GO 164, Km 05, Fazenda Santa 
Izabel, Zona Rural, Santa Helena de Goiás-

GO, CEP: 75.920-000 
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO 3.361,85 

ITEGO PADRE ANTÔNIO 
VÉRMEY 

Rua 20 Q. 24 L. 01, Bairro Jardim Atlântico, 
Palmeiras de Goiás - GO, CEP: 76.190-000 

DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO 2050,00 

ITEGO JOSÉ LUIZ 
BITTENCOURT 

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

134 
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO 5.577,05 

ITEGO LUIZ RASSI 
Av. Rezende, Qd. 300A, s/n, Bairro Buriti 
Sereno, Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 

74.942-370 
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO 5.577,05 

ITEGO RAUL BRANDÃO 
DE CASTRO 

Rod. GO 341 com Cabeceira Alta, Setor 
Parque dos Jatobá, Mineiros-GO, CEP: 

75.830-000 
DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO 5.577,05 

COTEC REAL CONQUISTA 
UDEP, Rua RC-10, Qd. 22, Lt. 35, 

Residencial Real Conquista, Goiânia – GO, 
CEP: 74.356-695 

DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO 440,00 
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9.1.1. As quantidades contidas no Item 9.1 representam apenas estimativas efetuadas pelo 

CENTEDUC, o qual não estará obrigado a executar os serviços nas referidas quantidades, 

podendo demandar quantidades menores, sem que a empresa vencedora detentora do Contrato 

possa pleitear qualquer custo. 

9.2. SANITIZAÇÃO 

 A desinfecção é o processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos 

patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. Tem a 

finalidade de destruir microrganismos das superfícies, utilizando desinfetantes com potencial 

para desinfecção de superfícies a base de cloro, álcoois e o quaternário de amônio, registrado 

na ANVISA para desinfecção de uso geral. 

 O Serviço de higienização e desinfecção de superfícies visa garantir aos usuários dos 

serviços uma permanência em local limpo e em ambiente com menor carga de contaminação 

possível, contribuindo com a redução da possibilidade de transmissão de infecções oriundas 

de fontes inanimadas, de acordo com medidas de prevenção e controle de infecção definidas 

pelo Ministério da Saúde. 

 As superfícies compreendem: mobiliários, pisos, paredes, divisórias, portas e 

maçanetas, tetos, janelas, equipamentos, bancadas, pias, computadores, instalações sanitárias, 

cozinhas, grades de aparelho de condicionador de ar, ventilador, exaustor, luminárias, 

bebedouro, aparelho telefônico e outros. 

9.3. IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS: Esse serviço consiste na 

diminuição de agentes biológicos vetores de doenças e causadores de danos financeiros, e 

objetiva, prevenir e combater a proliferação de pragas urbanas através de técnicas especificas 

aplicadas e monitoradas. Este procedimento periódico deverá ser realizado de acordo com o 

cronograma apresentado pela contratada visando manter as condições sanitárias para 

ocupação de pessoas, transporte e o armazenamento de cargas. 

 Desratização – Controle de camundongos (Mus musculus), rato de telhado (Rattus 

rattus) e ratazanas (Rattus norvegicus) através de placas adesivas de capturas e técnicas de 

iscagem com rodenticidas dispostos em caixas porta-isca devidamente identificadas e 

mapeadas. 

- Iscagem – consiste na disposição de iscas rodenticidas em pontos estratégicos nas 
áreas externas visando a eliminação direta dos roedores. 
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- Captura – consiste na disposição de armadilhas adesivas em pontos estratégicos em 
áreas internas para captura de roedores, em locais onde não é possível a iscagem. 

 Desinsetização (insetos voadores) 

- Fumacê – aplicação espacial de inseticida piretroide com partículas abaixo de 30 
micras através de equipamento UBV (ultra baixo volume) com alcance de nebulização 
vertical de 12 metros. 

 Desinsetização (insetos rasteiros) 

- Pulverização – aplicação de inseticida liquido através de dispersão de gotas de 
dimensão variável garantindo a distribuição uniforme da substancia ativa.  

- Aplicação de gel – aplicação de inseticida em gel para controle de baratas e formigas 
nos ambientes administrativos; 

- Aplicação de inseticida em pó seco – aplicação destinada a locais onde não é possível 
a aplicação de inseticida liquido como caixas de gordura, caixas de esgoto, quadros 
elétricos, conduites, caixas de passagem (telefone e antena). 

 Controle de Fauna sinantrópica (pombos) 

- Repelentes – emprego de substancias atóxicas, que inibe o pouso e permanência por 
causar repelência espantando os pombos gradativamente direcionando a ave para outro 
local. Substancia em gel podendo funcionar por períodos determinados pelas 
características do ambiente; 

- Vedação de acessos – consiste no bloqueio da entrada de pombos em diversos vãos de 
acessos como forro de telhados, desvãos, saídas de tubulações e outros espaços com 
estrutura de tela, tapumes ou argamassa conforme a característica do local. Os aparelhos 
de ar condicionados podem ser recobertos com redes de poliuretano em sua parte 
externa evitando a permanência e nidificação de pombos; 

- Instalação de barreiras físicas – emprego de acessórios como espículas, molas ou fios 
tensionados em parapeitos, beirais e qualquer outra superfície a critério da situação 
encontrada impedindo o pouso dos pombos. 

10. DO CONTRATO FIRMADO 

10.1. As obrigações decorrentes do presente edital, 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 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, mediante termo 

aditivo. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11.1. A CONTRATADA obriga-se a atender o objeto deste edital de acordo com as   

especificações e critérios estabelecidos neste Edita e no contrato, na forma e nos prazos 
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estabelecidos pela CONTRATANTE e a responder todas as consultas feitas pela 

CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto; 

11.2. Todos os encargos decorrentes da execução do contrato, tais como: obrigações civis, 

trabalhistas, fiscais, previdenciárias, ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade 

da CONTRATADA; 

11.3. A CONTRATADA deve abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto desta aquisição/contratação, sem prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

11.4. A ação de fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas 

responsabilidades contratuais; 

11.5. 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; 

11.6. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital;  

11.7. Observar rigorosamente as especificações técnicas exigidas pela CONTRATANTE;  

11.8. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente e demais obrigações previstas neste edital e no CONTRATO; 

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

contrato; 

11.10. As alterações porventura solicitadas deverão ser efetivadas pela CONTRATADA sem 

custos para a CONTRATANTE; 

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

11.12. O presente Edital, bem como a proposta da empresa vencedora, serão parte integrantes 

do CONTRATO, independentemente de transcrição; 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

12.1. Dar conhecimento ao titular e ao prestador dos serviços de quaisquer fatos que possam 

afetar a entrega do objeto (Prestação de Serviços).  

12.2. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do contrato; 
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12.3. 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; 

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

12.5. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, atinentes ao 

objeto da contratação;  

12.6. Efetuar o pagamento, observando a regularidade fiscal da empresa, caso contrário, o 

pagamento será efetuado após sua regularização;  

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

acordo com o Edital;  

12.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial;  

12.9. 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;  

12.10. Rejeitar a prestação dos serviços realizados sem prévia autorização;  

12.11. 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;  

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

anular este edital, no todo ou em parte. 

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

anulada ou cancelada pela Presidência. 

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

convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie 

suas normas. 

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

fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, capacidade 
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técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a 

que título for. 

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

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

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

documentos apresentados em qualquer fase da contratação. 

13.7. 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, 11 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 007/2020 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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


