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EDITAL N°. 008/2020 

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 objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, sob demanda, 

a ser julgado pelo critério de Maior Percentual de Desconto sobre o Sistema Nacional de 

Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI vigentem pelo prazo de 06 (seis) 

meses, de acordo com as especificações e condições constantes neste Edital. 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de serviços contínuos de engenharia em manutenção predial preventiva, 

corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de 

obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos nas instalações prediais 

utilizadas pelas unidades integrantes do Lote 05, com fornecimento de materiais e peças, pelo 

período de 06 (seis) meses, conforme condições e especificações constantes neste Edital, 

mediante desconto percentual sobre o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI vigente e, para os serviços/materiais/produtos que porventura não 

estejam listados na tabela citada será solicitado 03 (três) orçamentos de empresas para 

estipular a média do valor dos serviços. 

1.2. A empresa deverá desenvolver os elementos necessários para a adequada prestação do 

serviço. 

1.3. A contratação não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

1.4. Os serviços serão prestados nos seguintes locais: 

 - Colégio Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião de Siqueira, localizada na Av. 
Alexandre de Morais nº 450, Parque Amazônia – Goiânia-GO – CEP 74.840-570; 
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- Colégio Tecnológico do Estado de Goiás Luiz Humberto de Menezes, localizado na 
Rodovia GO 164, Km 05, Fazenda Santa Izabel, Zona Rural – Santa Helena de Goiás-GO 
CEP 75.920-000; 
 
- Colégio Tecnológico do Estado de Goiás Padre Antônio Vérmey, localizado na Rua 20 Q. 
24 L. 01, Bairro Jardim Atlântico, Palmeiras de Goiás – GO, CEP: 76.190-000; 

 
- Escola do Futuro do Estado de Goiás José Luiz Bittencourt, localizada na Rua BF-25, 
esquina com Av. JC-15, APM-10, Bairro Floresta – Goiânia-GO – CEP 74.477-134; 

 
- Escola do Futuro do Estado de Goiás Dr. Luiz Rassi, localizada na Av. Rezende S/N, 
Quadra 300-A, Bairro Buriti Sereno – Aparecida de Goiânia-GO; 

 
- Escola do Futuro do Estado de Goiás Raul Brandão de Castro, localizada na Rodovia GO 
341 com Cabeceira Alta, Setor Parque dos Jatobás – Mineiros-GO – CEP 75.830-000; 

 
- Unidade Descentralizada de Educação Profissional e Inovação Real Conquista, localizado na 
 Rua RC-10, Qd. 22, Lt. 35, Residencial Real Conquista, Goiânia – GO, CEP: 74.356-695 
 
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 22 de dezembro de 2020 a 07 de janeiro de 

2021. 

2.3. As propostas serão recebidas até às 10h do dia 07 de janeiro de 2021. 

2.4. A sessão de conferência da documentação acontecerá no dia 07 de janeiro de 2021 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 de Educação profissional e a operacionalização das ações de educação profissional 

de Goiás, vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação- SEDI e Secretaria da 

Retomada - SER, por força da Lei 20.820/2020 consubstanciadas em atividades de ensino 

voltadas para a gestão do trabalho, do emprego, do empreendedorismo e da qualificação 

profissional  

3.2.  A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade em manter os prédios em 

perfeito estado de funcionamento, com a realização de manutenções preventiva e corretiva 
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dos serviços integrados às instalações prediais, sistemas de combate a incêndio, sistema de 

aterramento, sistema elétrico (instalações elétricas de alta e baixa tensão, iluminação em 

geral), sistema de telefonia, serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais 

instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, vidros, 

pavimentação, portões, alambrados, caixas d’águas e guaritas nas dependências das unidades 

geridas descritas no item 1.4. 

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 008/2020 
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 

005/2020 - RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ”, e ter como anexo os documentos 

exigidos nos itens 6, 7 e 8. 
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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. 

6.2. São válidas as certidões positivas com efeitos de negativas. 
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7. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

7.1. A empresa deverá apresentar na proposta, registro ou inscrição da empresa e de seus 

responsáveis técnicos no CREA e CRA os seguintes profissionais de nível superior graduado 

em Administração, Engenheiro Civil e Técnico de Segurança do Trabalho, em plena validade, 

com jurisdição sobre o domicílio da contratante. Caso a empresa seja sediada fora do Estado 

do Goiás a mesma devera possuir visto junto CREA – GO;  

7.2. O(s) profissional (is) indicado como responsável (is) técnico (s) deverá (ão) 

obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo com a empresa  mediante a apresentação 

da Carteira de Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou 

mediante apresentação de contrato de prestação de serviço;  

7.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos, com o objeto deste edital, através de Atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrados 

na entidade profissional competente, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico – CAT emitida pelo CREA, comprovando as parcelas de maior relevância técnica 

dos serviços, referente a: 

- Capacidade técnico profissional de seu(s) responsável(s) técnico(s); 

- Capacidade técnica operacional da empresa; 

7.4. Fazem-se necessárias as comprovações referentes às parcelas de maior relevância, de 

forma clara e precisa, na execução de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 

preditiva em edificações não residenciais, com área construída igual ou superior a 12.000m²; 

Parcelas de Maior Relevância: 

 

Descrição Quantidade 

Instalação de fio isolado PVC 750v 5.000 m 

Lâmpada LED tubular bivolt 18/20w 1.000 un 

Piso em cerâmica em cerâmica com contrapiso  1.000 m² 

Pintura látex acrílica três demãos com selador 5.000 m² 

Instalação de cabo UTP Categoria 5 5.000 m 

 

7.5. O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de 

responsabilidade técnica; 
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7.6. Prova de regularidade, com quitação de cada um perante o CREA inclusive os 

profissionais de nível médio, quando for o caso; 

7.7. Apresentar Cartão de Registro Profissional junto ao Ministério do Trabalho e Previdência 

Social - MTE do Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho; 

7.8. Apresentação do Atestado Técnico do Corpo de Bombeiro, informando que a empresa 

encontra-se 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 o percentual de desconto que será aplicado sobre a tabela do 

Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI vigente; 

b) Os preços apresentados na proposta compreenderão todas as despesas concernentes ao 

objeto desta licitação, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, 

taxas, materiais, equipamentos e outras despesas de qualquer natureza que se façam 

indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, enfim, todos os custos diretos 

e indiretos necessários à perfeita execução dos serviços. 

c) 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 sera julgada pelo critério de menor Valor Anual com desconto percentual 

sobre a tabela do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – 

SINAPI; 

9. DA VISTORIA OPCIONAL: 

9.1. A proponente poderá vistoriar o local onde serão entregues os bens e/ou executados os 

serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o 
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objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio 

agendamento junto a Administração do CENTEDUC, pelo telefone (62) 3624-0264, limitada 

a realização da vistoria a um interessado por vez. 

9.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as Proponentes não poderão alegar 

o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 

preços em decorrência da execução do objeto deste Processo Seletivo. 

10. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1. A empresa CONTRATADA deverá atender todas as demandas da CONTRATANTE 

para a execução dos serviços de manutenção predial, que serão solicitadas mediante a emissão 

de ordens de serviços (OS) levando em consideração a natureza e/ou especialidade do serviço 

devidamente autorizada pela diretoria da CONTRATANTE e poderão ser precedidas, ou não, 

de proposta de orçamento, solicitada previamente à contratada. 

10.2. Caso o responsável da CONTRATADA, julgar necessárias alterações ou 

complementações nas rotinas da prestação dos serviços para o funcionamento seguro e 

eficiente dos equipamentos, instalações e sistemas, deverá submeter o assunto à 

CONTRATANTE;  

10.3. A rotina e periodicidade da manutenção preventiva serão determinadas de acordo com 

as necessidades da Unidade, aprovadas pela Diretoria do CENTEDUC, que comunicará à 

CONTRATADA por escrito, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover 

os acertos necessários; 

10.4. A prestação dos serviços é entendida como o conjunto de atividades técnico 

administrativas, de natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem 

perda das características, da integridade da edificação, dos equipamentos, das instalações, dos 

sistemas de segurança e os demais descritos no objeto da contratação. 

11. DO CONTRATO FIRMADO 

11.1. 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. 

11.2. A critério do CENTEDUC, a minuta do contrato poderá ser encaminhada via e-mail.  
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11.3. O contrato terá a vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, mediante termo 

aditivo. 

12. DA METODOLOGIA  

12.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo cumprimento do objeto deste 

Edital, o preço total, sendo o referido valor pago de acordo com os serviços executados 

discriminados no Relatório de Ordem de Serviço, descontando-se o percentual de desconto 

ofertado sobre sobre a tabela do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI vigente, e para os serviços/materiais/produtos que porventura não 

estejam listados na tabela será autorizado à colheita de 03 (três) orçamentos de empresas 

distintas para estipular a média do valor dos serviços. 

12.2. Mão de obra — AGETOP (GOINFRA), já está acrescido dos encargos sociais. 

Esclarecemos que conforme o Art. 58 da CLT os trabalhadores deverão ter uma jornada 

semanal de 44 horas, sendo que para os trabalhadores da construção civil ficou 

convencionado uma jornada de trabalho mensal de 220 horas. Esse resultado é obtido pela 

divisão de 44 pelo número 6, que são os dias de trabalho normal pela legislação e depois 

multiplicando por 30 dias; 

12.3. Por se tratar de serviços de manutenção preventiva e corretiva a CONTRATADA deverá 

dar atendimento às unidades sem que exceda a jornada de 220 horas de trabalho no mês, sem 

prejuízo da execução dos serviços nas unidades; 

12.4. A CONTRATANTE justificará, via Ordem de Serviço (O0.S.), a necessidade de 

execução de serviços em horários excepcionais e a CONTRATADA fica obrigada a fazer um 

banco de horas, via acordo coletivo com o sindicato da categoria, para compensar em dias 

úteis. Não será permitido a cobrança de horas extras. Não onerando em nada o contrato 

firmado entre as partes. 

12.5. Encarregados - a quantidade de encarregados será determinada pela CONTRATADA de 

acordo com a necessidade dos serviços a serem executados e tempo necessário para sua 

conclusão; 

12.6. Ferramentas - conforme “CRITÉRIO DE NORMAS PARA ORÇAMENTO DE 

OBRAS CIVIS EP-GECOR- AGETOP (GOINFRA)” estabelece e adotaremos que “devese 

calcular a área virtual (área equivalente de construção) dividindo-se o custo da obra somente 

com os serviços inerentes a obra (excetuando-se os custos referentes a administração, 

consumos, café, cantina e outros) pelo custo médio de construção”; 
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12.7. EPI/PCMAT/PCMSO/Exames - conforme “CRITÉRIO DE NORMAS PARA 

ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS EP-GECOR- AGETOP (GOINFRA) estabelece e 

adotaremos que “deve-se calcular a área virtual (área equivalente de construção) dividindo-se 

o custo da obra somente com os serviços inerentes a obra (excetuando-se os custos referentes 

a administração, consumos, café, cantina e outros) pelo custo médio de construção”; 

12.8. Engenheiro - conforme “CRITÉRIO DE NORMAS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS 

CiViS EP-GECOR- AGETOP (GOINFRA)” estabelece “Considerar carga horária do 

engenheiro igual a 1/4 (um quarto), 1/3 (um terço) ou 1/2(metade) das horas do mestre em 

função do porte e grau de dificuldade da obra” e adotaremos 1/3 da hora do encarregado; 

12.9. Técnico de Segurança do Trabalho - conforme “CRITÉRIO DE NORMAS PARA 

ORÇAMENTO DE OBRASCIVIS EP-GECOR- AGETOP (GOINFRA)”estabelece “Para 

inserção do técnico de segurança no orçamento, analisar o quadro Il da NR 04 

(Dimensionamento dos SESMT)” e adotaremos o item 4 com no máximo de 03 (três) 

horas/diárias. 

12.10. O horário da prestação dosserviços será, preferencialmente, de segunda a sextafeira, 

exceto feriados, no período compreendido entre às 08:00 às 12:00 e às 14:00 às 18:00 horas; 

12.11. A prestação dos serviços de forma preventiva e corretiva, sempre que possível, deverá 

ser desenvolvida no período indicado no item 6.1 Entretanto, caso a natureza do serviço a ser 

executado possa causar interrupções no funcionamento das atividades executadas na Unidade, 

poderão as partes pactuarem, em caráter excepcional, horários diversos, porém, sempre com a 

anuência da Coordenação da Unidade; 

12.12. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo atendimento a situações 

emergenciais nas instalações da Unidade, no prazo máximo de 06 (seis) horas, mesmo que 

fora do horário e dias especificados no Item 6.1. retro transcrito. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

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

especificações e critérios estabelecidos neste Edital 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; 

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

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

da CONTRATADA; 
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13.3. A CONTRATADA deve abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

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

CONTRATANTE; 

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

responsabilidades contratuais; 

13.5. 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; 

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

condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital;  

13.7. Observar rigorosamente as especificações técnicas exigidas pela CONTRATANTE;  

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

vigente e demais obrigações previstas neste edital e no CONTRATO; 

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

contrato; 

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

custos para a CONTRATANTE; 

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

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

do CONTRATO, independentemente de transcrição; 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

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

afetar a entrega do objeto (Prestação de Serviços).  

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

observadas no cumprimento do contrato; 

14.3. 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; 

14.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados;  
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14.5. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, atinentes ao 

objeto da contratação;  

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

pagamento será efetuado após sua regularização;  

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

acordo com o Edital;  

14.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial;  

14.9. 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;  

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

14.11. 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;  

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

anular este edital, no todo ou em parte. 

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

anulada ou cancelada pela Presidência. 

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

convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie 

suas normas. 

15.4. 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. 

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

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

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

15.7. 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, 22 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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


