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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº. 015/2019

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 nº.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 MANUTENÇÃO PREDIAL COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA,

NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 5, para atendimento ao

Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI.

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento de chamamento público, a contratação de empresa

especializada em serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE

PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NAS EDIFICAÇÕES DAS

UNIDADES INTEGRANTES, para atender ao Contrato de Gestão nº 004/2017/SEDI,

concernente ao objeto do Chamamento nº 09/2016/SEDI/GO, Lote nº 5 sob gestão do

CENTEDUC em convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e

Inovação.

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

prestação do serviço.

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

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

subordinação direta.

1.4. Os serviços serão prestados nos ITEGO*s e COTEC*s do Lote 5, nos locais descritos

abaixo:

 

Inistitiitá Tecnológico do Estado de Goiás Avenida AlAlexanide deratenº 450 -

Sebastião de Siqueira Parque Amazônia - Goiânia - GO
 

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás ed. CU L64= EM À Fazenda Santa

 

 

 

2 Luiz Humberto de Méfiézés Izabel — Zona Rural - Santa Helena de

Goiás-GO

3 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Rua BF-25, esquina com AV. JC-15,
José Luiz Bittencourt APM-10, Bairro Floresta — Goiânia - GO

. Vo . . Av. Rezende, Qd. 300-A, s/n, Bairro Buriti
+ Instituto Tecnológico Luiz Rassi Sureno « Aparecida de Goiânia = GO

5 Instituito Tencolológico Padre Antônio Rua WR, Quadra 9, Lote 4 — Jardim

  

Vermey aranagras — Palmeiras de Goiás

“UDEP- RuaRC-10 - Quadra 22, Lote 35
Residencial Real Conquista   I Goiânia — Real Conquista
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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(Ocenteduc.org.br.

2.2. O processo seletivo será realizado do dia 11 de outubro de 2019 a 21 de outubro de 2019.

2.3. As propostas serão recebidas até às 10h do dia 21 de outubro de 2019.

2.4. A sessão de conferência da documentação acontecerá no dia 21 de outubro de 2019 a partir
das 14h, na sede do CENTEDUC.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Contratação celebrada através do Contrato de Gestão de nº. 004/2017-SEDI, objetiva a

transferência da administração dos equipamentos públicos integrantes da Rede Pública Estadual

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, 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, desta forma é necessária sendo assim é

necessária a execução dos serviços de manutenção predial, descritos neste edital, para melhor

atender às necessidades das Unidades geridas poresta Instituição.

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 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, (MEI, EIRELI, LTDA.. dentre outras) que atenderem a
todas as exigências e condições deste Edital.

4.2. E 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.
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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
PROCESSO SELETIVO Nº 015/2019
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 015/2019 - RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ”, e ter como anexo os

documentos exigidos nositens 6 e 7.

5.4. 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;

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:
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1) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho ou declaração de MEI:

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 válidasas 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 coporativo da
empresa ou e-mail padrão (contendo na assinatura do e-mail o nome e CNPJ da empresa) nominal
ao CENTEDUC,constando:

a) Uma única cotação, contendo preçostotais, 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.

8. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A contratação visa a prestação de serviços de engenharia, sob demanda, na manutenção

corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de

combate e prevenção a incêndios e de ar condicionado, sistema de proteção de descargas

atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas, na estrutura

das unidades geridas do Lote 5. A descrição detalhada dos serviços a serem prestados pela

Contratada encontra-se no Anexo II.

8.2. Manutenção: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de

funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações.

preservando-lhes as características e o desempenho.

8.3. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTODO SERVIÇO:

8.3.1. É de responsabilidade da CONTRATADA a gestão da mão-de-obra necessária para a

realização dos serviços objeto desse Chamamento.
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8.3.2. A 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 ou solicitação

do gestor/fiscal da contratação e poderão ser precedidas, ou não, de proposta de orçamento,

solicitada previamente à contratada.

8.3.3. O período para execução dos serviços de manutenção predial será, em regra, de segunda

à sexta-feira das 08h às 18h, contudo, considerando a natureza do serviço ou impossibilidade

de as execuções no período mencionado anteriormente, a critério do gestor/fiscal, os serviços

poderão ser executados nosfinais de semana, feriados ou no período noturno.

8.3.4. Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante emissão prévia de Ordem de

Serviço (OS) e aprovação do respectivo orçamento pelo Gestor do Contrato (Fiscalização).

8.3.5. A execução dos serviços relativos a cada OS será acompanhada por funcionário designado

para a fiscalização.

8.3.6. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10 (dez)

dias úteis após aprovação do orçamento, exceto os serviços emergenciais, que deverá o prazo

constante do item 3.8.1.

8.3.7. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE,e que não

tenham sido autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo

à CONTRATADAqualquer alegação em contrário.

8.3.8. Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo

Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato.

8.3.9. A empresa Contratada deverá disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

para todos os seus prestadores de serviço e colaboradores.

8.3.10. O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordemde Serviço dar-se-ão

da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE: em até 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação. por

escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de vistoria pela

Fiscalização.

b) DEFINITIVAMENTE:em até 90 (noventa) dias contados da vistoria, mediante a lavratura

de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento

definitivo.

8.3.11. Se após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for identificada qualquer falha na execução.

cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do

RECEBIMENTO DEFINITIVO será interrompido, recomeçando sua contagem após o

saneamento das impropriedades detectadas.

8.4. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia
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mínima de 12 (doze) meses, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dosserviços.

8.5. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADAficará obrigada a reparar quaisquer defeitos

relacionados à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver

solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

8.6. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da

CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o

período de garantia previsto para o serviço.

8.7. A contratada deverá apresentar, também, relatórios e históricos das OS abertas e fechadas,

como também,os descritivos de soluções dadas a cada uma das OS.

8.8. As ORDENS DE SERVIÇOSserão emitidas pela Contratante, de acordo com o grau de

prioridade ou necessidade do serviço, de acordo com o seu modo de execução ou com sua

finalidade, e serão classificadas em:

8.8.1. ORDENS DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS — Definem-se como emergenciais os

serviços, como a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em

curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos

transtornos e/ou prejuízos causados aos usuários das instalações. A título exemplificativo,a tabela

seguinte elenca alguns serviços emergenciais que serão executados nesta contratação e que

poderão ser objeto de solicitação futura:

Ordem Descrição de Serviços Emergenciais
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Item Serviço Und. Medida Valor

01 Colagemde carpetes Mº R$:

02 Confecção de extensões MTS R$:

03 Conserto de descarga de vaso e de mictório UND R$:

04 Correção de curto-circuito, verificaçãode falta de energia. MTS/KVS R$:

05 Desentupimento de pia, mictório, vaso. tubulação UND R$:

06 Instalação luminárias, circuitos elétricos UND R$:

07 Manutenção de portões eletrônicos, janelas UND R$:

08 Passagemde cabos MTS R$:

09 Substituição de torneiras, bóias. registros, troca de carrapetas. troca de UND R$:

reparos de válvulas

10 Troca de lâmpada, tomadas. reatores, interruptores, disjuntores. UND R$:

MH Trocadesifão (pia). rabichos UND R$:

= Verificação de falta de água, detecção e eliminação de vazamentos UNE R$:

(torneira, chuveiro, tubulações)

13 Instalação de lâmpadas UND R$:

édia dos valores RS:    
a) As ordens de serviços emergenciais deverão ser iniciadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a

contar do envio da solicitação.

b) Iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais rápido possível,

objetivando minimizar os transtornos/prejuízos causados aos usuários. Para tanto, a Contratada
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deverá providenciar, com antecedência, kits de ferramentas e de materiais comumente

empregados em consertos emergenciais, especialmente nas áreas de hidráulica e eletricidade.

c) A demora para dar início ou para concluir os atendimentos emergenciais e ordinários por falta

de ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional

deverá ser comunicada pela fiscalização de imediato à Contratada e posteriormente, à

Administração em relatório para as providências cabíveis.

8.8.2. ORDENS DE SERVIÇOS ORDINÁRIAS -— Definem-se como ordinários os serviços que

poderão ser programados para execução até as 18h00min do dia seguinte da sua solicitação não

necessitando, portanto, de atendimento imediato. Outro fator que justifica um intervalo maior para

a conclusão desses serviços é a necessidade de aquisição de materiais específicos para sua

conclusão. A título exemplificativo, a tabela seguinte elenca alguns serviços ordinários que serão

executados nesta contratação e que poderão ser objeto de solicitação futura:

Ordem Descrição de Serviços Ordinários
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

01 Fixaçãode portas e prateleiras de armários UND R$:

02 Fixação de quadros. molduras, tanques. suportes UND R$:

03 Fixar papeleiras, porta copos e saboneteiras UND R$:

04 Instalaçãode canaletas. tomadas, confecção de extensão MTS R$:

05 Instalaçãode eletro calhas MTS R$:

06 Instalaçãode reatores, refletores, placas UND R$:

07 Instalação de luminárias de emergência UND R$:

08 Instalação de molas de portas, substituição de fechaduras, UNE R$:

dobradiças, trincos

09 Instalação luminárias, prateleiras UND R$:

IO Limpeza de caixas de recalque Mº R$:

HM Limpeza de grelhas, ralos e calhas M? R$:

12 Pintura de parede, teto e piso E R$:

13 Pintura de tubulação de esgoto. incêndio e água potável E R$:

I4 Regular porta, janela UND R$:

I5 Remanejamento de luminárias UND R$:

I6 Reparo empiso laminado M? R$:

17 Reparo no forro de gesso, pinturas e rodapés M? R$:

I8 Reparo noforro, meio fioe calçadas Mº R$:

19 Substituição de torneiras, chuveiros, tubulações. ducha higiênica UND R$:

20 Troca de assento de vaso, sifão (pia) UND R$:

Média dos valores RS:    
a) A listam anterior de serviços ordinários não é exaustiva e poderão ser solicitados pela

Administração outros serviços.

b) Quando a ordem de serviço ordinária necessitar da aquisição de materiais específicos para sua

conclusão, a Fiscalização poderá fixar prazo diferenciado para a execução da ordem de serviço,

que deverá ser consignado no ato da emissão da OS ou posteriormente, a pedido da Contratada.
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8.8.3. ORDENS DE SERVIÇOS ESPECÍFICAS — Definem-se como específicos os serviços

que demandam a intervenção de mais de um profissional de áreas afins, tais como: alvenaria,

pintura, eletricidade, hidráulica, dentre outras; ou nos casos em que os serviços e/ou materiais

requeridos em face de determinada demanda afeta ao objeto da contratação não figurarem nas

tabelas SINAPI, de modo que os respectivos orçamentos não possam ser referenciados por um

destas tabelas, devendo os custos serem aferidos pela média de preços do mercado. A título

exemplificativo, a tabela seguinte elenca alguns serviços específicos que foram executados na

contratação vigente e que poderão ser objeto de solicitação futura:

Ordem Descrição de Serviços Específicos
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Item Serviço Und Medida Valor

01 Assentamento de pisos emborrachados. cerâmicos e .
M? R$:

porcelanato

02 Automação de portões, Instalação de portas, grades e gralhas UND R$:

03 Confecção de paredes de gesso acartonado(dryhall) M? R$:

04 Conserto de bombas de sistema de combate a incêndios UND R$:

05 Conserto de sistema SPDA Mº R$:

06 Demolição de paredes.pisos e calçadas Mº R$:

07 Impermeabilização de caixas d'água subterrâneas Mº R$:

08 Instalação de bombas de recalque UND R$:

09 Instalaçãode divisórias com revestimento acústico Mº R$:

10 Instalação de forro de gessoe de forro mineral Mº R$:

JJ Instalação de infraestrutura elétrica par ar condicionados Mº R$:

12 Instalação de placas de granito, mármore. carpetes Mº R$:

13 Instalação de portas, portais, alisares. fechaduras e janelas UND R$:

I4 Instalação e remoção de divisórias Mº R$:

I5 Pintura de fachadas, meio fios e pisos cimentado Mº R$:

6 Pintura de teto, salas e paredes Mº R$:

17 Manutenção de salas de reuniões, Gabinetes da Presidência e , R$:

Diretores. copas e banheiros a

18 Reparos de telhado. calçadas e pisos Mº R$:

19 Serviços de impermeabilização É R$:

20 Substituição de quadros elétricos, reparos na rede elétrica UND R$:

Média dos valores R$:  
Média serviços ordinarios + serviços especificos + serviços emergciais = resultado /3

Tota das Médias RS:
    
a) A lista anterior de serviços específicos não é exaustiva e poderão ser solicitados pela

Instituição outros serviços.

8.9. As ordens de serviços emergenciais e ordinárias dispensam a etapa de orçamento prévio para

a execução dos serviços. No entanto, os custos de cada intervenção com serviços e materiais

deverão ser demonstrados à Contratante, para análise, preferencialmente no mesmo dia da

conclusão dos serviços. ou até na segunda-feira da semana subsegiiente a execução das ordens de

serviços, quando serão avaliados pelo gestor/fiscal.
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8.10. A Empresa a ser Contratada deverá disponibilizar os seguintes profissionais, quando

demandadospela Contratante, para fins de atendimento às Ordens de Serviços:

 

 

 

 

 

 

 

Item Função

01 Engenheiro Civil

02 Eletricista

03 Auxiliar de Eletricista

04 Bombeiro Hidráulico

05 Serralheiro

06 Técnico em manutençãode ar condicionadoe refrigeração
 

08 Ajudante
 

 

 

    
09 Marceneiro / Carpinteiro

10 Pedreiro

q Pintor

I2 Gesseiro
 

9. DA VISTORIA OBRIGATÓRIA

9.1. A empresa interessada em participar do Processo Seletivo, mediante prévio agendamento.

deverá apresentar TERMO DE VISTORIA TÉCNICA, conforme modelo do Anexo 1

comprovando que visitou as Unidades de Educação Profissional (ITEGOS) listadas no item 4, a

qual servirá para formulação da proposta, e que tomou conhecimento de todas as condições gerais

e particulares do objeto deste processo seletivo e do local onde serão executados os serviços, não

podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da

proposta e do integral cumprimento do Contrato.

9.2. Deverá ser lavrado Termo de Vistoria (Modelo — Anexo 1) contendo as assinaturas do Diretor

dos ITEGO,nolocal descrito.

9.3. Apenas o(s) preposto(s) indicado(s)/autorizado(s) pela proponente poderá(ão) realizar a

vistoria.

9.4. O prazo final para realização das vistorias será até o dia anterior à entrega de envelopes.

9.5. Se a documentação de habilitação não atender às exigências deste processo seletivo, a

Comissão de Seleção considerará a concorrente inabilitada, podendo a proponente receber as

penalidades cabíveis.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

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

este processo, no todo ou em parte.

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

anulada ou cancelada pela Presidência.
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10.3. A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste ato

convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie suas

normas.

10.4. 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 quetítulo for.

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

destinada a esclarecer ou complementara instrução do processo.

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

documentos apresentados em qualquer fase da contratação.

10.7. 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

aquele disposto no ato de convocação, por exclusivo critério do CENTEDUC.

Fernando Landa Sobr o
Diretor sandaSobr al Goiânia, 10 de outubro de 2019.

CPF: 004.414.231-59
CENTEDUC

Prof. Dr. FERNANDO LANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO I

PROCESSO Nº. 015/2019

TERMO DE VISTORIA

 

 

 

Atestamos que a empresa «inscrita no

CNPJ/MF sob nº + representada pelo Sr.

portador do CPF nº

e da CI/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.

Local, de de 2019.

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

(Diretor/Coordenador do ITEGO)

 

Nome da empresa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/REPRESENTANTE DA EMPRESA
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ANEXO II

ROL DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA

Os tipos de serviços a seguir, deverão obrigatoriamente fazer parte do rol de serviços

prestados pela CONTRATADA:

a)

c)

d)

Instalações elétricas: Aquisição, instalação, reparo ou substituição de cabos e fios

condutores da rede de alimentação, subestação ou de distribuição. tomadas, interruptores,

disjuntores, luminárias, reatores, holofotes, lâmpadas, soquetes, eletro calhas suspensas,

eletrodutos embutidos. derivações de distribuição, aterramentos. quadros elétricos, painéis de

proteção ou comando, infraestrutura e instalação.

Instalações hidrossanitárias: Reparação, instalação ou troca de louças sanitárias, ferragens,

válvulas, torneiras, registros, conexões, ralos, mangueiras, engates e tubulações de alta e

baixa pressão (ferro fundido, aço PPL ou galvanizado, PVC e cobre), boias, bombas de

sucção, bombas de recalque (submersas ou não), gaxetas, desentupimentos de tubulações,

retirada de vazamentos, reparos em redes de águas pluviais, execução de novos pontos de

água fria.

Carpintaria, serralheria e vidraçaria: Confecção, manutenção. substituição ou instalação

de esquadrias de madeira, de aço, de alumínio e de PVC, batentes, portas, portões e

acessórios, ferragens, lambris, divisórias, forros removíveis, estruturas de madeira ou

metálica de telhados, telhas, calhas, rufos, condutores de águas pluviais, vedações, suportes

dos condicionadores de ar, corrimãos de escadas, guarda corpos, grades, proteções metálicas,

vidros (baguete ou massa) em caixilhos, portas, portões, móveis de madeira e aço, elementos

metálicos de fixação de tubos (berços) em alvenarias, de esquadrias, troca de rolamentos,

trincos, fechaduras, cortinas, suportes e peças de movimentação.

Obrascivis: alvenarias estruturais ou de fechamentos, levantamento, amarramento de ferros,

chapiscos, emboços, rebocos, reparos de fissuras em alvenarias, em reservatórios e caixas

d'água, em elementos estruturais de concreto armado, substituição de telhas, aplicação de

argamassas e telas de reforço em frestas externas e internas, retirada de infiltrações e seus

tratamentos, paredes divisórias de gesso acartonado ou de chapas cimentícias com estruturas

metálicas, forros de gesso acartonados, forros de placas, elementos estruturais de concreto

armado ou metálicos.

Acabamentos, revestimentos e pinturas: Reparação, substituição e assentamento de

revestimentos de pisos e de paredes, rodapés, azulejos, cerâmicas, e afins, granitos, mármores

e outras pedras, juntas de dilatação de qualquer natureza, soleiras, rejuntes, enquadramentos.

acabamentos em geral, impermeabilizações, fórmicas, carpetes, mármores, granitos, tacos de

madeira: preparo de superfícies, aplicação de fundos seladores, resinas, massas corridas,

texturas, em madeiras, elementos metálicos ou alvenarias, em todos os casos acima deverão

ser observados os materiais existentes, objetivando manter um bom nível de padronização.
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Urbanização: Reparação, substituição, instalação, confecção de alambrados, meios-fios,

pavimentação em geral, muros de fechamento, muros de arrimo, objetivando manter um bom

nível de padronização.

Rede Lógica: instalação, reparo ou substituição de eletro calhas de alumínio, eletrodutos de

PVC, cabos UTP, tomadas lógicas RJ45 fêmeas em pisos, divisórias e móveis;

remanejamento de pontos lógicos.
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