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ATO DE CONVOCACAO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO PORTARIL

(NOTEBOOK) E DE MESA (DESKTOP)

PROCESSO N? 012018

CHAMAMENTO DE COMPRAS. N? 012018 (1* REPUBLICACAO)

O CENTEDUC -— Unidade 2 - Centro de Soluc6es em Tecnologia e Educacao.

pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, gue em razêo do Contrato de Gestêo

n. 004/2017-SED firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econêmico,

Cientifico e 'Tecnolêgico e de Agricultura, Pecudria e Irrigacao de Goids - SED. e dando

prosseguimento ao Processo n?. O12018 em conformidade com o disposto no art.4*, II, do

Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratac&o de Obras, Contratacao de

Servicos e Alienacbes, faz saber gue intenciona contratar empresa especializada na

prestacao de servicos gerais ao CENTEDUC - Centro de Solucëes em Tecnologia e

Educacao. do tipo MENOR PRECO, para atendimento ao Contrato de Gestio n?

004/2017-SED. e Proposta Técnica do CENTEDUC. conforme Edital de Chamamento de

Compra n* 012018 e minuta do contrato anexo a este.

Informamos gue o prazo para apresentaco das propostas serd até as 10h00 horas

do dia 21 de Setembro de 2018 e poder&o ser entregues através do email

centeduc@gmail.com ou presencialmente na sede do CENTEDUC. localizado a Rua 101.

N? 35, Od. F-17A, Lt. 03. Setor Sul. Goiënia-GO. CEP: 74.080-150. informando o nimero

do CNPJ. endereco completo e responsdvel pela empresa.

Goiënia/GO. 18 de setembro de 2018.

     

 

  

F: 004.4 14.2
CENTEDUC

FERNANDO LANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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CHAMAMENTO DE COMPRASNS. 012018

(1: REPUBLICACAO)

O CENTEDUC - Centro de Soluc6es em Tecnologia e Educacao. pessoa juridica de direito

privado. sem fins lucrativos. inscrito no CNPJ/MF sob o n* 22.259.469/0002-40. estabelecida

na Rua TOT. N* 35, Od. F-I7ZA. Lt. 03. Setor Sul. Goiënia-GO. CEP: 74.080-150. doravante

denominada CONTRATANTE ou Administracao e, conforme clausulas e condicêes a seguir:

1. OBJETO

1.1. Fornecimentode microcomputadores do tipo portatil (moiebook) e de mesa (desktop). do

tipo MENOR PRECO GLOBAL. para o objeto do Contrato de Gestio n* O04/2017-SED.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Contratacao celebrada através do Contrato de Gestio n%. O04/2017-SED. objetiva a

transferéncia da administracao dos eguipamentos piblicos integrantes da Rede Publica

Fstadual de Educacao profissional e a operacionalizacao das agoes de educacao profissional

de Goias. definidas pela SED. consubstanciadas em atividades de ensino., pesguisas e

exXtensao. ofertadas por meio de cursos & programas de forma€&o inicial continuada ou

gualificacêo profissional. educacëo profissional técnica de nivel médio e educacio

profissional tecnolêgica de graduag&o e pos-graduac&o, nas modalidades presenciais ea

distência. das agOes de desenvolvimento e inovac&o tecnolêgica — DIT. por meio de

transferéncia de tecnologia. prestac&o de servicos tecnolêgicos e& promocdo e& fortalecimento

de ambientes de inovagêo, bem como as atividades de apoio auxiliares ao setor pablico.

2.2. Em atendimento a cldusula 2.14. do contrato citado, ao gual dispe “Manter todos os

Eguipamentos € utensilios necessarios 4 evecucao dos servicos em perfeitas condices de

uso”, faz-se necessêria a realizacao do presente ato a fim de garantir condicoes de trabalho ao

pleno desenvolvimento das atividades de ensino.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DOS EOUIPAMENTOS:

3.1. Unidade Gestora: 4 Rua 101. N“ 33. Od. F-I7A. Lt. 03. Setor Sul. Goiënia-GO. CEP:

74.080-150.

4. DAESPECIFICACAO DOS EOUIPAMENTOS:

4.1.MICROCOMPUTADORES DO TIPO PORTATIL (NOTEBOOK?:

4.1.1. Ouantidade: 03 (trés) unidades

4.1.2. Especificacoes técnicas: NOTEBOOK - PROCESSADOR i5. 4GB. DISCO RIGIDO

DE TB, TELA 15.67
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4.2. MICROCOMPUTADORES DO TIPO DE MESA (DESKTOP):

4.2.1. Ouantidade: 35 (trinta e cinco) unidades

4.2.2. Especificac6es técnicas: COMPUTADOR - COM GABINETE PRETO 2 BAIAS:

FONTE ATX DE 500OW REAL 24 PINOS: PROCESSADOR COM CLOCK 3.7 GHZ. 3MB

DE CACHE. 2 NUCLEOS. LGA 1151: PLACA MAE COM REDE GIGALAN LGA 151.

DDR4: MEMORIA DE 4GB DDR4 2133MHZ: HARD DISK 500GB 7200 RPM SATA III:

GRAVADOR DE CD/DVD PRETO: MONITOR LCD LED 18.5: TECLADO PADRAO

COM “C'-EM PORTUGUËS (BRASIL) USB: MOUSE COM FIO DE 1000DPI USB.

ESTABILIZADOR.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Entregar o objeto do contrato futuramente firmado. de acordo com as melhores técnicas.

b) A CONTRATADA se obriga, independentemente de solicitacdo. a apresentar ao

CONTRATANTE. as certidêes de regularidade fiscal devidamente validas, guando do

pagamento da fatura/nota fiscal.

c) Oualguer entrega no constante do objeto do contrato futuramente firmado., devera ser,

previamente. autorizada pelo CONTRATANTE, & vista de composicio especifica. devendo

haver também disponibilidade de recursos para a cobertura dos correspondentes acréscimos.

e) Apresentar os documentos de cobranca. inclusive nota(s) fiscal(is) com a descricao

completa dos itens entregues.

$) Nao subcontratar no todo ou em parte. os servicos objeto da contrata€io.

9) A CONTRATADA deverd registrar as ocorréncias havidas durante a execucêo do presente

contrato. de tudo dando ciëncia ao CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua

OMISSAO.

h) Responsabilizar por todas as despesas com maêo-de-obra e eguipamentos.

1) Prestar todos os esclarecimentos gue forem solicitados pelo CONTRATANTE. cujas

reclamac6es se obrigam prontamente a atender.

j]) Responsabilizar pelo fiel cumprimento do objeto contratado.

k) Comunicar ao CONTRATANTE. por escrito, gualguer anormalidade de carêter urgente €
prestar os esclarecimentos julgados necessdrios.

1) Manter, durante toda execucëo do contrato, as condicoes de habilitacio e gualificacao

exigida no contrato.
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m) Informar da necessidade de eventuais interrupcêes programadas da entrega. com

antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Gteis.

n) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacoes sociais

previstos na legislacio social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sald-los na época

propria. uma vez gue os seus empregados nio manter&o nenhum vinculo empregaticio com 0

CONTRATANTE.

0) Assumir, também. a responsabilidade por todas as providências e obrigacées estabelecidas

na legislagao especifica de acidentes do trabalho. guando, em ocorrência da espécie. forem

vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexao com eles. ainda gue

acontecido nas dependéências do CONTRATANTE.

p) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal. relacionada ao

objeto deste contrato. originariamente ou vinculada por prevenc&o, conexao ou contingéncia.

g) Nao dispor, ceder. comercializar ou tirar gualguer proveito do produto objeto do contrato

futuramente firmado. por ser propriedade exclusiva do CONTRATANTE.

r) Avisar por escrito ao representante do CONTRATANTE, em tempo habil. gualguer

divergéncia ou incoerências do contrato, para serem devidamente analisados e corrigidos.

s) Entregar os éguipamentos dentro dos parêimetros e rotinas estabelecidos. em observência as

recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdes vigentes.

t) A CONTRATADA nao poderd caucionar ou utilizar o Contrato para gualguer operacao

financeira, sem a prévia anuëncia da CONTRATANTE.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a)  Facilitar o acesso da CONTRATADA as dreas de trabalho e demais informacoes
necessarias ao bom desempenho do contrato:

b) Designar um servidor como gestor do Contrato, gue disponibilizaré as informag6es e os
esclarecimentos para a execucdo do objeto:

c) Pagar 4 CONTRATADA de acordo com a proposta apresentada e os termos constantes
neste instrumento contratual:

d) Prestar 4 CONTRATADA toda e gualguer informa€ao. por este solicitada, necessdria A
perfeita execucdo do contrato:

e) Notificar, por eserito. a CONTRATADA da aplicacao de gualguer san€ao:
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1) Atestar e receber os itens efetivamente entregues de acordo com as clAusulas do contrato
futuramente firmado:

) Assegurar-se da entrega do objeto contratado. verificando sempre seu bom desempenho:g
e

h) Rejeitar gualgueritem entregue eguivocadamente ou em desacordo com as orientacdes, gue

devera ser refeito sem Onus adicional ao CONTRATANTE:

h) Recusar o produto final elaborado em desacordo com as obrigacées assumidas pela
CONTRATADA.

7. DA HABILITACAO: Para fins de habilitacdo no presente certame. a empresa interessada

devera apresentar a seguinte documentacao:

7.1. Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda

(CNPJ/MF).

7.2. Prova de Regularidade Fiscal concernente aos tributos federais e a Divida Afiva da
Uniëo. por meio de “Certid&o Conjunta emitida pela Secretariada Receita Federal do

Brasil-SRFB e Procuradoria — Geral da Fazenda Nacional — PGEN.

7.3. Prova de situac&o regular para com a Fazenda Estadual do Estado de Goias, gue deverd

ser feita por meio de Certidio Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual.

Caso a sede da empresa participante esteja localizada em outro Estado da Federacio,

deverd apresentar também a Certidao Negativa de Débitos de seu Estado.

7.4. Prova de situa€do regular para com a Fazenda Municipal, gue deverd ser feita por meio

de Certidao Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.

7.5. Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico—-FGTS

(art.27. alinea `a”. Lei n“ 8.036. del 1/05/90), através da apresentacëio do CRC-

Certificado da Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econêmica Federal.

7.6. Prova de regularidade com a Justica do Trabalho.

7.1. Apresentar declaracêo de capacidade de forecimento dos itens constantes deste edital.

8. DA VIGENCIA DO CONTRATO

8.1.O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses. contados a partir da sua

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais ë sucessivos periodos. mediante termos

aditivos. limitados ao periodo de vigëncia do Contrato de gestio n* 004/2017 — SED.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. Deverd conter proposta detalhada com especificacêes consoante item 4 deste edital.

9.2. O valor devera ser apresentado em moeda corrente nacional.
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9.3. Deverd conter o nome da empresa. namero do CNPJ. endereco. telefone. e-mail. nome do

responsdvel, C.IVR.G. e CPF.

9.4. Sera anulada a proposta contendo preco manifestamente inexeguivel unitdrio ou global,

devendo-se entender aaguele gue seja simbélico, irrisério ou de valor zero, incompativel com

os precos de mercado.

9.5. O preco deverd constar todos os custos diretos e indiretos. incluindo o frete. inclusive os

resultantes da incidéência de guaisguer tributos, contribuicêes ou obrigacoes decorrentes da

legislagao trabalhista, fiscal e previdenciêria a gue estiver sujeito.

9.6. Havendo discrepência entre o valor total grafado em algarismos e por extenso.

prevalecerd o por extenso.

9.7. A validade da proposta deverd ser de no minimo 60 (sessenta) dias.

9.8. Em caso de recebimento de proposta sem prazo de validade sera considerada o disposto

do item 9.7.

9.9. A proposta deverd conter a planilha com valores conforme item 4.

9.10. Considera-se proposta mais vantajosa aguela gue apresentar MENOR VALOR

GLOBAL.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1. O CENTEDUC - Centro de Solucêes em Tecnologia e Educagëo poderd revogar ou

anular este processo, no todo ou em parte.

10.2. Esta sele€&o nêo obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato. podendo a mesma ser

anulada ou cancelada pela Superintendência com anuëncia da Presidéncia, ouvido o setor

responsével pela selecio de fornecedores.

10.3. A apresentagao da proposta implica plena e€ total aceitacao das condicées deste ato

convocatorio. ficando automaticamente prejudicada a proposta gue expressamente contrarie

Suas normas.

10.4. Poderd o CENTEDUCdeixar de contratar com a proponente, se tiver conhecimento de

fato ou circunstência superveniente due comprometa sua idoneidade financeira, capacidade

tecnica ou administrativa, sem gue a esta caiba o direito de indenizagao ou reembolso. seja a

gue titulo for.

10.5. E facultado ao CENTEDUCem gualguer fase da contratacëo, a promocio de diligéëncia

destinada a esclarecer ou complementar a instrucio do processo.

10.6. Os Proponentes so responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacêes e dos
documentos apresentados em gualguer fase da contrata€ëo.

10.7. A empresa vencedora deverd encaminhar toda documentac&o solicitada., bem como os
anexos devidamente preenchidos em no maximo 5 (cinco) dias apés notificada do resultado
do certame.
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10.8. Toda a documentacao deverd ser encaminhada preferencialmente em papel timbrado,

devidamente carimbada, assinada e datada. para o enderego constante no rodapé do presente

documento ou. ainda., para o e-mail centeduciwgmail.com, identificando oFdital de

Chamamento de Compra a gue se refere.

10.9. As propostas deverao ser enviadas conforme descrito na clêusula anterior até as 10h00

horas do dia 21 de Setembro de 2018. sob pena de no participacao no certame.

10.10. A sessao de abertura dos envelopes lacrados ocorrerd na Rua 101. N* 35. Od. F-I7A,

Lt. 03. Setor Sul. Goiënia-GO as 11h00 do dia 21 de Setembro de 2018.

10.11. As empresas gue apresentarem proposta para o presente chamamento poder&o se fazer

representar pordirigente ou por procurador previamente habilitado.

10.12. No local. data e hora designados nos Itens 10.9 e 10.10. em ato piblico, sera dado

injcio 4 sessêo puablica gue procedera ao credenciamento dos representantes dos prestadores

de servicos presentes. e& serdo abertos os envelopes concermentes 4 Documentacio de

Habilitagao e Proposta Técnica e de Preco. sendo gue aps as nmecessdrias vistas e

conferéncias pela Comissêo de Chamamento, serao rubricados por essa & pelos representantes

das entidades gue se fizerem presentes.

10.13. Apos as necessêrias vistas e conferências, o conteudo dos envelopes devidamente

rubricados pelos membros da Comissao de Chamamento e& pelos representantes das

proponentes gue se fizerem presentes. caso a Comissêo julgue conveniente, a sessao poderd

ser suspensa para gue a andlise dos documentos seja realizada em sessi0 reservada. Nesta

hipotese. o resultado serd devidamente publicado no sitio eletrênico da proponente. em até 03

(trés) dias uteis.

10.14. No caso de no recebimento de propostas, guando estas forem insuficientes para

comparagao de mercado ou caso todas as proponentes forem desabilitadas. o prazo para

recebimento das mesmas serd prorrogado por igual periodo aguele disposto no ato de

CONVOCagAo, por exclusivo critério do CENTEDUC.

Goiënia. 18 de setembro de 2018.

Fernando Landa Sobral

FEEse
CENTEDUC

FERNANDO DANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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