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PROCESSO SELETIVO Nº 009/2017 

(3ª REPUBLICAÇÃO) 

 

As Organizações Sociais qualificadas em Educação Profissional Tecnológica e 

desenvolvimento tecnológico no âmbito do Estado de Goiás, sendo: INSTITUTO 

BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE – IBRACEDS, 

sob CNPJ n° 11.067.643/0001-79 vencedora do Chamamento Público, nº 05/2016/SED/GO, 

correspondente ao Lote nº 1; FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-

GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – FAESPE, sob CNPJ 08.077.839/0001-30, 

vencedora o Chamamento Público, nº 06/2016/SED/GO, correspondente ao Lote nº 2, 

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - INSTITUTO 

REGER, sob CNPJ n° 21.236.845/0001-50, vencedora do Chamamento Público, nº 

07/2016/SED/GO, correspondente ao Lote nº 3; CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO 

CONTINUADA – CEGECON, sob CNPJ n° 14.215.865/0001-80, vencedora do 

Chamamento Público, nº 08/2016/SED/GO, correspondente ao Lote nº 4 e CENTRO DE 

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – CENTEDUC, sob CNPJ n° 

22.579.469/0001-60, vencedora do Chamamento Público, nº 09/2016/SED/GO, 

correspondente ao Lote nº 5, ambas  associações sem fins lucrativos, denominadas 

CONTRATANTE, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

Processo Seletivo de MENOR PREÇO GLOBAL E MELHOR PROPOSTA TÉCNICA 

objetivando a contratação de empresa especializada em sistema de gestão, para 

implantação, personalização e fornecimento de sistema de informação para a gestão, à 

saber ERP em nuvem, contemplando os módulos de gestão de projetos, recursos 

humanos e departamento pessoal, financeiro, jurídico, gestão de compras, contabilidade, 

fiscal, gestão de patrimônio e módulo de prestação de contas e envio de dados para 

fiscalização e transparência totalmente integrados para os objetos dos Chamamentos  

supracitados. , no qual todas Organizações Sociais serão representadas pela INSTITUTO 

REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - INSTITUTO REGER no 

Processo Seletivo 009/2017. 

 

 

1. DO PRAZO, LOCAL, DATA E HORÁRIO: 

 

1.1 O Local da entrega dos envelopes referenciados no item 1.3, localizado na Rua 86, 

815, Quadra: F-21; Lote: 89; Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74083-385. 

 

1.2. O processo seletivo será realizado do dia 30 de junho de 2017 a 05 de julho de 2017.  

 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 009/2017

(3º REPUBLICAÇÃO)

As Organizações Sociais qualificadas em Educação Profissional Tecnológica e

desenvolvimento tecnológico no âmbito do Estado de Goiás, sendo: INSTITUTO
BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS,

sob CNPJ nº 11.067.643/0001-79 vencedora do Chamamento Público, nº 05/2016/SED/GO,
correspondente ao Lote nº 1; FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-

GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO — FAESPE, sob CNPJ 08.077.839/0001-30,

vencedora o Chamamento Público, nº 06/2016/SED/GO, correspondente ao Lote nº 2,

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - INSTITUTO
REGER, sob CNPJ nº 21.236.845/0001-50, vencedora do Chamamento Público, nº

07/2016/SED/GO,correspondente ao Lote nº 3; CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CONTINUADA -— CEGECON, sob CNPJ nº 14215 865/0001-80, vencedora do

Chamamento Público, nº 08/2016/SED/GO, correspondente ao Lote nº 4 e CENTRO DE
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC, sob CNPJ nº

22.579.469/0001-60, vencedora do Chamamento Público, nº 09/2016/SED/GO,

correspondente ao Lote nº 5, ambas associações sem fins lucrativos, denominadas

CONTRATANTE, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar
Processo Seletivo de MENOR PREÇO GLOBAL E MELHOR PROPOSTA TÉCNICA

objetivando a contratação de empresa especializada em sistema de gestão, para
implantação, personalização e fornecimento de sistema de informação para a gestão, à

saber ERP em nuvem, contemplando os módulos de gestão de projetos, recursos

humanose departamento pessoal, financeiro, jurídico, gestão de compras, contabilidade,

fiscal, gestão de patrimônio e módulo de prestação de contas e envio de dados para
fiscalização e transparência totalmente integrados para os objetos dos Chamamentos
supracitados. , no qual todas Organizações Sociais serão representadas pela INSTITUTO

REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - INSTITUTO REGERno
Processo Seletivo 009/2017.

1. DO PRAZO, LOCAL, DATA E HORÁRIO:

1.1 O Local da entrega dos envelopes referenciados no item 1.3, localizado na Rua 86,

815, Quadra: F-21; Lote: 89; Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74083-385.

1.2. O processo seletivo será realizado do dia 30 de junho de 2017 a 05 de julho de 2017.
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1.3. Os envelopes da habilitação e da proposta serão recebidos até o dia 05 de julho de 2017, 

das 16:00h às 17:00h. 

 

1.4. A sessão de abertura dos envelopes acontecerá no dia 05 de julho de 2017 a partir das 

17:00h, na sede do INSTITUTO REGER, localizado na  Rua 86, 815, Quadra: F-21; Lote: 

89; Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74083-385. 

 

1.5. Será aceito o envio de envelopes por meio postal, entretanto os mesmos deverão chegar 

no endereço informado no item 1.1 com antecedência de 01 (um) dia da data prevista no item 

1.3. 

 

1.6. Os envelopes enviados por meio postal, serão considerados recebidos aqueles que 

chegarem ao endereço disposto no item 1.3 dentro do prazo previsto no item 1.5, não sendo 

aceito a data de postagem para contagem da tempestividade. 

 

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1. Poderão participar deste Processo Seletivo todos interessados que atenderem a todas as 

exigências e condições deste Edital. 

 

2.2. É vedada neste processo a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que: 

a) Sejam Estrangeiras e não funcionem no País. 

b) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública em suspenso, ou 

que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 

c) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

2.3. Do credenciamento e da declaração de habilitação: 

 

2.3.1 No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a proponente deverá 

apresentar um representante legal para credenciamento, sendo recomendável sua presença 

com 30 (trinta) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a entrega dos 

envelopes, da seguinte forma:  

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

Initituto -

Elicentenuc S$cececon fGOET IBRACEDS

1.3. Os envelopes da habilitação e da proposta serão recebidos até o dia 05 de julho de 2017,

das 16:00h às 17:00h.

1.4. A sessão de abertura dos envelopes acontecerá no dia 05 de julho de 2017 a partir das

17:00h, na sede do INSTITUTO REGER,localizado na Rua 86, 815, Quadra: F-21; Lote:

89: Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74083-385.

1.5. Será aceito o envio de envelopes por meio postal, entretanto os mesmos deverão chegar

no endereço informado no item 1.1 com antecedência de 01 (um) dia da data prevista no item

1.3.

1.6. Os envelopes enviados por meio postal, serão considerados recebidos aqueles que

chegarem ao endereço disposto no item 1.3 dentro do prazo previsto no item 1.5, não sendo

aceito a data de postagem para contagem da tempestividade.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1. Poderão participar deste Processo Seletivo todos interessados que atenderem a todas as

exigências e condições deste Edital.

2.2. É vedada neste processo a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que:

a) Sejam Estrangeiras e não funcionem no País.

b) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública em suspenso, ou

que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

c) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si,

qualquer que seja sua forma de constituição;

2.3. Do credenciamento e da declaração de habilitação:

2.3.1 No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a proponente deverá

apresentar um representante legal para credenciamento, sendo recomendável sua presença

com 30 (trinta) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a entrega dos

envelopes, da seguinte forma:
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2.3.2 Por seu titular, diretor, sócio, gerente ou procurador, devidamente munido de documento 

que comprove seu vinculo com a proponente, podendo ser: 

 

2.3.2.1 Relação empregatícia por Carteira de Trabalho ou Livro de Registro de Empregado, 

acompanhada da Guia de Recolhimento do FGTS, Informações à Previdência Social (GFIP), 

devidamente quitada indicando o nome do profissional e sua qualificação;  

 

2.3.2.2 Por Contrato de prestação de serviços do profissional;  

 

2.3.2.3 Sócios ou diretores da empresa proponente, por Contrato Social, ou instrumento que 

lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 

equivalente. 

 

2.3.3 Se por outra pessoa, munida de Cópia autenticada de documento com foto e Instrumento 

público ou particular de Procuração (conforme modelo do ANEXO V-A – Termo de 

Referência), com firma do outorgante reconhecida em cartório concedendo poderes para 

praticar todos os demais atos pertinentes ao processo seletivo em nome da representada, 

devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.  

 

2.3.4 Após o credenciamento, todas as proponentes deverão apresentar, perante a Comissão 

de Seleção, antes da entrega dos envelopes, a Declaração de Habilitação dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação (conforme modelo do ANEXO V-B – 

Termo de Referência). A ausência da Declaração ou recusa em assiná-la constitui motivo para 

a exclusão da proponente do processo seletivo. 

 

2.3.4.1 Esta declaração deverá ser entregue separadamente no momento do credenciamento, 

fora do(s) envelope(s). 

 

2.3.5 - Estando em posse da relação das proponentes habilitadas, a comissão de seleção 

prosseguirá no andamento do processo seletivo dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

2.3.2 Porseu titular, diretor, sócio, gerente ou procurador, devidamente munido de documento

que comprove seu vinculo com a proponente, podendo ser:

2.3.2.1 Relação empregatícia por Carteira de Trabalho ou Livro de Registro de Empregado,

acompanhada da Guia de Recolhimento do FGTS, Informações à Previdência Social (GFIP),

devidamente quitada indicando o nome do profissional e sua qualificação;

2.3.2.2 Por Contrato de prestação de serviços do profissional;

2.3.2.3 Sócios ou diretores da empresa proponente, por Contrato Social, ou instrumento que

lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal

investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento

equivalente.

2.3.3 Se por outra pessoa, munida de Cópia autenticada de documento com foto e Instrumento

público ou particular de Procuração (conforme modelo do ANEXO V-A — Termo de

Referência), com firma do outorgante reconhecida em cartório concedendo poderes para

praticar todos os demais atos pertinentes ao processo seletivo em nome da representada,

devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

2.3.4 Após o credenciamento, todas as proponentes deverão apresentar, perante a Comissão

de Seleção, antes da entrega dos envelopes, a Declaração de Habilitação dando ciência de que

cumprem plenamente os requisitos de habilitação (conforme modelo do ANEXO V-B —

Termode Referência). A ausência da Declaração ou recusa em assiná-la constitui motivo para

a exclusão da proponente do processo seletivo.

2.3.4.1 Esta declaração deverá ser entregue separadamente no momento do credenciamento,

fora do(s) envelope(s).

2.3.5 - Estando em posse da relação das proponentes habilitadas, a comissão de seleção

prosseguirá no andamento do processo seletivo dando-se início ao recebimento dos envelopes.
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2.3.5.1 Caso a proponente seja classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

a mesma deverá apresentar Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06 

conforme ANEXO VII e documento comprobatório emitido pelo órgão competente. Os 

critérios de julgamento estão estabelecidos nos itens 3.4 , 3.5 e 3.6  do processo seletivo, além 

da observância e conformidade da referida lei. 

 

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

 

3.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento de seleção, no dia e horário 

estabelecidos, deverão apresentar simultaneamente os seguintes documentos, distribuídos em 

03 (três) envelopes lacrados, distintos, opacos, devidamente fechados e rotulados, 

identificados como “Envelope 1”, “Envelope 2”, “Envelope 3”. 

 

3.2. Os envelopes referidos no subitem 3.1 deverão estar rotulados externamente com os 

seguintes informes: 

 

ENVELOPE 01: HABILITAÇÃO JURIDICA 

RAZÃO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO Nº. 009/2017. 

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ. 

 

 

ENVELOPE 02: HABILITAÇÃO TÉCNICA  

RAZÃO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO Nº. 009/2017. 

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ. 

 

 

 

ENVELOPE 03: PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO  

RAZÃO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO Nº. 009/2017. 

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ.  

 

 

3.3. Todos os documentos apresentados não poderão conter emendas, rasuras ou entrelinhas, e 

deverão estar perfeitamente legíveis. 

 

 

2.3.5.1 Caso a proponente seja classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte,

a mesma deverá apresentar Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06

conforme ANEXO VII e documento comprobatório emitido pelo órgão competente. Os

critérios de julgamento estão estabelecidos nos itens 3.4, 3.5 € 3.6 do processo seletivo, além

da observância e conformidade da referida lei.

3. DOS DOCUMENTOSEXIGIDOS:

3.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento de seleção, no dia e horário

estabelecidos, deverão apresentar simultaneamente os seguintes documentos, distribuídos em

03 (três) envelopes lacrados, distintos, opacos, devidamente fechados e rotulados,

identificados como “Envelope 1”, “Envelope 2”, “Envelope 3”.

3.2. Os envelopes referidos no subitem 3.1 deverão estar rotulados externamente com os

seguintes informes:

ENVELOPE 01: HABILITAÇÃO JURIDICA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO SELETIVO Nº. 009/2017.
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESAE CNPJ.

 

ENVELOPE 02: HABILITAÇÃO TÉCNICA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO SELETIVO Nº. 009/2017.
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESAE CNPJ.

 

ENVELOPE03: PROPOSTA TÉCNICAE DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO SELETIVO Nº. 009/2017.
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESAE CNPJ.

3.3. Todos os documentos apresentados não poderão conter emendas, rasuras ou entrelinhas, e

deverão estar perfeitamente legíveis.
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3.4.  DA HABILITAÇÃO JURIDICA (ENVELOPE 01): 

 

3.4.1. Referente à habilitação jurídica, do prestador de serviços, serão exigidos os seguintes 

documentos: 

 

a) Cédula de Identidade e CPF do representante legal da instituição ou de seu procurador, 

mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-

lhe amplos poderes de representação em todos os atos e termos do procedimento. 

 

a.1) Documentações dos sócios cotistas ou documento que comprove vínculo empregatício 

com a empresa participante. 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

 

c) Prova de Inscrição Estadual, caso não possua, juntar declaração do representante legal da 

empresa de que não é contribuinte Estadual; 

 

d) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

e) Declaração de conhecimento dos termos do edital de chamamento, firmada pelo 

representante legal da proponente com firma reconhecida (modelo Anexo –II); 

 

f) Comprovante de Contribuinte Municipal, caso não possua, juntar declaração do 

representante legal da empresa de que não é contribuinte Municipal; 

 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de 

Goiás; 

 

h) 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; 

 

 

Initituto -

Elicentenuc S$cececon fGOET IBRACEDS

34. DA HABILITAÇÃO JURIDICA (ENVELOPE 01):

3.4.1. Referente à habilitação jurídica, do prestador de serviços, serão exigidos os seguintes

documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF do representante legal da instituição ou de seu procurador,

mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-

lhe amplos poderes de representação em todos os atos e termos do procedimento.

a.1) Documentações dos sócios cotistas ou documento que comprove vínculo empregatício

com a empresa participante.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

c) Prova de Inscrição Estadual, caso não possua, juntar declaração do representante legal da

empresa de que não é contribuinte Estadual;

d) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

e) Declaração de conhecimento dos termos do edital de chamamento, firmada pelo

representante legal da proponente com firma reconhecida (modelo Anexo —ID);

f) Comprovante de Contribuinte Municipal, caso não possua, juntar declaração do

representante legal da empresa de que não é contribuinte Municipal;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de

Goiás;

h) 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;
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i) 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; 

 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 

Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado 

da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal 

Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do 

Trabalho); 

 

k) 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; 

 

l) Será admitida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação 

de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos da Lei; 

 

m) Apresentação de Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da matriz da licitante datado dos últimos 

30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.  

 

3.5. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA (ENVELOPE 2):   

 

A Proposta deverá ser enviada, redigida com clareza, em língua portuguesa, conforme os 

termos exigidos neste Edital, devendo ainda conter: 

 

a) A comprovação de experiência na implantação, administração, manutenção, sustentação e 

customização de um sistema de gestão financeira - ERP integrado com módulo prestação de 

conta de no mínimo 500 usuários, com processamento de 1.000 funcionários em folhas de 

pagamento, no mínimo, em consonância ao objeto deste Edital, demonstrando experiência na 

prestação de serviços voltados ao Terceiro Setor, tais como Organizações Não 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

lrutibuto *

Elicentenuc icececon COEN IBRACEDS

i) 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;

)) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei

Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado

da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal

Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do

Trabalho);

k) 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;

1) Será admitida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação

de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos da Lei;

m) Apresentação de Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da matriz da licitante datado dos últimos

30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

3.5. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA(ENVELOPE 2):

A Proposta deverá ser enviada, redigida com clareza, em língua portuguesa, conforme os

termos exigidos neste Edital, devendo ainda conter:

a) A comprovação de experiência na implantação, administração, manutenção, sustentação e

customização de um sistema de gestão financeira - ERP integrado com módulo prestação de

conta de no mínimo 500 usuários, com processamento de 1.000 funcionários em folhas de

pagamento, no mínimo, em consonância ao objeto deste Edital, demonstrando experiência na

prestação de serviços voltados ao Terceiro Setor, tais como Organizações Não
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Governamentais, Fundações, Associações, ou Organizações Sociais, conforme Item 6 - Termo 

de Referência.  

 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na 

forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

 

b-1) Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão 

comprovar o seguinte:  

 

b-2) A boa situação financeira estará comprovada na hipótese de o licitante dispor de Índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um 

inteiro) calculado de acordo com as fórmulas seguintes em conformidade ao Acórdão do 

Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 e Instrução Normativa nº 06/2013 do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão:  

LC =    Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG =                         Ativo Total 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

b-3) A licitante deverá apresentar os cálculos constante do subitem anterior em papel 

timbrado, assinado pelo seu representante legal e por seu contador ou técnico contábil, 

apresentando a prova de regularidade deste, conforme Resolução nº 1.402/2012. 

 

3.6 DA PROVA DE CONCEITO 

 

3.6.1 Após a analise dos envelopes 1 e 2 a empresa habilitada deverá prosseguir para prova de 

conceito – Anexo III do Termo de Referência, onde apresentará o sistema, a execução e suas 

 

Initituto -

Elicentenuc S$cececon fGOET IBRACEDS

Governamentais, Fundações, Associações, ou Organizações Sociais, conforme Item 6 - Termo

de Referência.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na

forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

b-1) Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão

comprovar o seguinte:

b-2) A boasituação financeira estará comprovadana hipótese de o licitante dispor de Índices

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um

inteiro) calculado de acordo com as fórmulas seguintes em conformidade ao Acórdão do

Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 e Instrução Normativa nº 06/2013 do Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão:

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

b-3) A licitante deverá apresentar os cálculos constante do subitem anterior em papel

timbrado, assinado pelo seu representante legal e por seu contador ou técnico contábil,

apresentando a prova de regularidade deste, conforme Resolução nº 1.402/2012.

3.6 DA PROVA DE CONCEITO

3.6.1 Após a analise dos envelopes 1 e 2 a empresa habilitada deverá prosseguir para prova de

conceito — Anexo III do Termo de Referência, onde apresentará o sistema, a execução e suas
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funcionalidades. A Comissão Técnica da CONTRATANTE deverá avaliar, pontuar e julgar, 

gerando assim o relatório final de classificação e o resultado final da empresa vencedora. 

 

3.7. DA PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO (ENVELOPE 03):  

 

3.7.1 Todos os itens técnicos de acordo com Tabela de Composição de Preços, Anexo IV – 

Termo de Referência, em planilha discriminada, contendo os seus respectivos preços e 

despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo Seletivo. 

 

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

imprescindíveis para a correta análise da proposta. 

 

3.7.3. A proposta será avaliada com a observância no conjunto de melhor técnica e preço 

relativos aos serviços e estrutura ofertados.  

 

3.7.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital. 

 

3.7.5. A ausência de algum dos documentos exigidos no neste Edital, ou ainda a apresentação 

de documentos vencidos, importará em imediata inabilitação do proponente. 

 

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

apresentação da proposta. 

 

4. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO RECEBIMENTO: 

 

4.1. A documentação COMPLETA mencionada no item 3 (DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA)  

deverá ser entregue no local e nas datas previstas no item 1 deste Instrumento. 

 

4.2. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá no local descrito no item 1.4. 

 

4.3. As empresas que apresentarem proposta para a presente convocação poderão se fazer 

representar por dirigente ou por procurador mediante instrumento público ou particular, com 

 

Initituto -

Elicentenuc S$cececon fGOET IBRACEDS

funcionalidades. A Comissão Técnica da CONTRATANTE deverá avaliar, pontuar e julgar,

gerando assim o relatório final de classificação e o resultado final da empresa vencedora.

3.7. DA PROPOSTA TÉCNICAE DE PREÇO (ENVELOPE 03):

3.7.1 Todos os itens técnicos de acordo com Tabela de Composição de Preços, Anexo IV —

Termo de Referência, em planilha discriminada, contendo os seus respectivos preços e

despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo Seletivo.

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

imprescindíveis para a correta análise da proposta.

3.7.3. A proposta será avaliada com a observância no conjunto de melhor técnica e preço

relativos aos serviços e estrutura ofertados.

3.7.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital.

3.7.5. A ausência de algum dos documentos exigidos no neste Edital, ou ainda a apresentação

de documentos vencidos, importará em imediata inabilitação do proponente.

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

apresentação da proposta.

4. DA ABERTURA DOS ENVELOPESE DO RECEBIMENTO:

4.1. A documentação COMPLETA mencionada no item 3 (DOCUMENTAÇÃOEXIGIDA)

deverá ser entregue no local e nas datas previstas no item 1 deste Instrumento.

4.2. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá no local descrito no item 1.4.

4.3. As empresas que apresentarem proposta para a presente convocação poderão se fazer

representar por dirigente ou por procurador mediante instrumento público ou particular, com
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firma reconhecida em cartório, conferindo-lhe amplos poderes de representação em todos os 

atos e termos do procedimento. 

 

4.4. A empresa interessada em participar do Processo Seletivo deverá apresentar TERMO DE 

VISTORIA TÉCNICA, conforme modelo do Anexo VI, nos termos do item 11 do Termo de 

Referência. 

 

4.5. Após o início da sessão pública de abertura dos envelopes, não será permitido o 

credenciamento de retardatários. 

 

4.6. No local, data e hora designados no Item 1, em ato público,  será dado início à sessão 

pública que procederá ao credenciamento dos representantes dos prestadores de serviços 

presentes, e serão abertos os envelopes concernentes à Documentação de Habilitação 

Jurídica (Envelope 1), Habilitação Técnica (Envelope 2), sendo que após as necessárias 

vistas e conferências pela Comissão de Seleção, serão rubricados por essa e pelos 

representantes das entidades que se fizerem presentes, e caso a Comissão de Seleção julgue 

conveniente, a sessão poderá ser suspensa para que a análise dos documentos seja realizada 

em sessão reservada, e nesta hipótese, o resultado, das empresas, habilitadas será devidamente 

publicado no sítio eletrônico da proponente, em até 03 (três) dias úteis. Posteriormente ao 

momento aludido acima, as empresas habilitadas prosseguiram para a prova de conceito do 

Anexo III, a ser agendada no prazo de até 03 (três) dias úteis. Após a realização da prova de 

conceito e o resultado, divulgado em até 03 (três) dias úteis, as empresas que alcançarem nota 

considerada “Satisfatório” – item 1.9 do Anexo III, prosseguiram para abertura da Proposta 

Técnica e de Preço (Envelope 3), sendo que após as necessárias vistas e conferências pela 

Comissão de Seleção, serão rubricados por essa e pelos representantes das entidades que se 

fizerem presentes, e caso a Comissão de Seleção julgue conveniente, a sessão poderá ser 

suspensa para que a análise dos documentos seja realizada em sessão reservada. Nesta 

hipótese, o resultado da proponente vencedora, será devidamente publicado no sítio eletrônico 

da proponente, em até 03 (três) dias úteis. 

 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO: 

 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

firma reconhecida em cartório, conferindo-lhe amplos poderes de representação em todos os

atos e termos do procedimento.

4.4. A empresa interessada em participar do Processo Seletivo deverá apresentar TERMO DE

VISTORIA TÉCNICA, conforme modelo do Anexo VI, nos termos do item 11 do Termo de

Referência.

4.5. Após o início da sessão pública de abertura dos envelopes, não será permitido o

credenciamento de retardatários.

4.6. No local, data e hora designados no Item 1, em ato público, será dado início à sessão

pública que procederá ao credenciamento dos representantes dos prestadores de serviços

presentes, e serão abertos os envelopes concernentes à Documentação de Habilitação

Jurídica (Envelope 1), Habilitação Técnica (Envelope 2), sendo que após as necessárias

vistas e conferências pela Comissão de Seleção, serão rubricados por essa e pelos

representantes das entidades que se fizerem presentes, e caso a Comissão de Seleção julgue

conveniente, a sessão poderá ser suspensa para que a análise dos documentos seja realizada

em sessão reservada, e nesta hipótese, o resultado, das empresas, habilitadas será devidamente

publicado no sítio eletrônico da proponente, em até 03 (três) dias úteis. Posteriormente ao

momento aludido acima, as empresas habilitadas prosseguiram para a prova de conceito do

Anexo III, a ser agendada no prazo de até 03 (três) dias úteis. Após a realização da prova de

conceito e o resultado, divulgado em até 03 (três) dias úteis, as empresas que alcançarem nota

considerada “Satisfatório” — item 1.9 do Anexo III, prosseguiram para abertura da Proposta

Técnica e de Preço (Envelope 3), sendo que após as necessárias vistas e conferências pela

Comissão de Seleção, serão rubricados por essa e pelos representantes das entidades que se

fizerem presentes, e caso a Comissão de Seleção julgue conveniente, a sessão poderá ser

suspensa para que a análise dos documentos seja realizada em sessão reservada. Nesta

hipótese, o resultado da proponente vencedora, será devidamente publicadonosítio eletrônico

da proponente, em até 03 (três) dias úteis.

5. DO JULGAMENTODAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO:
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5.1. O Processo Seletivo será processado e julgado, e serão classificadas as propostas que 

estiverem de acordo com os critérios de avaliação constantes deste Processo Seletivo. 

 

5.2. Serão desclassificadas as propostas de preços: 

a) Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

b) Não apresentar todos os elementos exigidos no Item 3 deste edital; 

c) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 

insanáveis capazes de dificultar ou impossibilitar o julgamento; 

d) Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital ou propostas baseadas nas ofertas das 

demais proponentes; 

e) Consignar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os 

custos são compatíveis com a execução do contrato de gestão; 

 

5.3. Será declarada vencedora do certame a empresa proponente cuja proposta tenha sido 

aceita, observadas, inclusive, a melhor técnica proposta. 

 

5.4. A publicação da vencedora será realizada no website institucional                                                     

(http://www.institutoreger.org.br).  

 

5.5. A CONTRATANTE, a qualquer tempo que anteceda a celebração do instrumento 

contratual e a seu exclusivo critério, poderá cancelar o Processo Seletivo, sem que caibam aos 

participantes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações. 

 

5.6. Do julgamento das propostas (Envelope 3) caberá recurso administrativo contra a 

decisão, de forma escrita e protocolado na Diretoria sendo encaminhado ao Secretário da 

Entidade no prazo de 2 dias (úteis). Os recursos intempestivos não serão conhecidos. 

 

5.7. Não serão considerados os recursos e contrarrazões enviados por fax e correspondência 

eletrônica (e-mail). 

 

5.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

5.1. O Processo Seletivo será processado e julgado, e serão classificadas as propostas que

estiverem de acordo com oscritérios de avaliação constantes deste Processo Seletivo.

5.2. Serão desclassificadas as propostas de preços:

a) Nãoestiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

b) Nãoapresentar todos os elementos exigidos no Item 3 deste edital;

c) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos

insanáveis capazes de dificultar ou impossibilitar o julgamento;

d) Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital ou propostas baseadas nas ofertas das

demais proponentes;

e) Consignar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não

venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os

custos são compatíveis com a execução do contrato de gestão;

5.3. Será declarada vencedora do certame a empresa proponente cuja proposta tenha sido

aceita, observadas, inclusive, a melhor técnica proposta.

5.4. A publicação da vencedora será realizada no website institucional

(http://www.institutoreger.org.br).

5.5. A CONTRATANTE, a qualquer tempo que anteceda a celebração do instrumento

contratual e a seu exclusivo critério, poderá cancelar o Processo Seletivo, sem que caibam aos

participantes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.

5.6. Do julgamento das propostas (Envelope 3) caberá recurso administrativo contra a

decisão, de forma escrita e protocolado na Diretoria sendo encaminhado ao Secretário da

Entidade no prazo de 2 dias (úteis). Os recursos intempestivos não serão conhecidos.

5.7. Não serão considerados os recursos e contrarrazões enviados por fax e correspondência

eletrônica (e-mail).

5.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
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5.9. Em caso de interposição recursal, será automaticamente suspenso o prazo para 

homologação, até que haja julgamento do mérito recursal, e confirmação da empresa 

vencedora. 

 

6. DO CONTRATO FIRMADO: 

 

6.1. As obrigações, decorrentes do presente processo seletivo, serão firmadas através da 

assinatura de termo de contrato de prestação de serviços, do qual fará parte, 

independentemente de transcrição, o presente Edital, seus anexos e a proposta do Contratado, 

no que couber. 

 

6.2. Homologado o chamamento o proponente vencedor será convocado formalmente, para, 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresentar novas certidões de regularidade e, sendo estas 

válidas, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual. 

 

6.3. A proponente vencedora irá celebrar com cada Organização Social um contrato 

individualizado, com mesmo prazo de vigência, valor e serviços. Sendo valor do contrato de 

cada Organização, 1/5 do valor global apresentada na proposta financeira da empresa 

vencedora.  

 

6.4. A critério da CONTRATANTE, A minuta poderá, ser encaminhada via e-mail. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

7.1. As normas, que disciplinam este Chamamento Público, serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação e da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 

jurídica do futuro contrato avençado. 

 

7.2. Em nome do interesse público, e por meio de ato fundamentado, subscrito pelo Presidente 

da CONTRATANTE, poderão ser modificados os termos do presente Chamamento, caso em 

que, havendo necessidade de readequação das propostas financeiras, deverá ser promovida a 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

5.9. Em caso de interposição recursal, será automaticamente suspenso o prazo para

homologação, até que haja julgamento do mérito recursal, e confirmação da empresa

vencedora.

6. DO CONTRATO FIRMADO:

6.1. As obrigações, decorrentes do presente processo seletivo, serão firmadas através da

assinatura de termo de contrato de prestação de serviços, do qual fará parte,

independentemente de transcrição, o presente Edital, seus anexos e a proposta do Contratado,

no que couber.

6.2. Homologado o chamamento o proponente vencedor será convocado formalmente, para,

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresentar novas certidões de regularidade e, sendo estas

válidas, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual.

6.3. A proponente vencedora irá celebrar com cada Organização Social um contrato

individualizado, com mesmo prazo de vigência, valor e serviços. Sendo valor do contrato de

cada Organização, 1/5 do valor global apresentada na proposta financeira da empresa

vencedora.

6.4. A critério da CONTRATANTE,A minuta poderá, ser encaminhada via e-mail.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1. As normas, que disciplinam este Chamamento Público, serão sempre interpretadas em

favor da ampliação e da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança

jurídica do futuro contrato avençado.

7.2. Em nomedo interesse público, e por meio de ato fundamentado, subscrito pelo Presidente

da CONTRATANTE, poderão ser modificados os termos do presente Chamamento, caso em

que, havendo necessidade de readequação das propostas financeiras, deverá ser promovida a
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republicação deste Instrumento, com a reabertura de prazo para a apresentação de novas 

propostas. 

 

7.3. É facultada a CONTRATANTE, em qualquer fase da seleção, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento e/ou informação que deveria constar da proposta de trabalho originalmente 

apresentada. 

 

7.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização da sessão pública na data marcada, será ela automaticamente transferida para o 1º 

(primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação da Comissão de Seleção em sentido contrário. 

 

7.5. A CONTRATANTE poderá, em qualquer fase do processo de seleção, suspender os 

trabalhos, mediante ato fundamentado, devendo promover o registro da fundamentação e a 

convocação dos participantes para a sua continuidade em momento oportuno. 

 

7.6. Quaisquer documentos, obtidos via internet, poderão ter os seus dados conferidos pela 

CONTRATANTE. 

 

7.7. A empresa participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados, podendo a CONTRATANTE inabilitá-la ou desclassificá-la, 

conforme o caso, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente, caso 

seja constatada a ocorrência de imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos 

apresentados. 

 

7.8. A CONTRATANTE poderá revogar o presente procedimento de chamamento público 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, bem como deverá anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, tudo mediante decisão fundamentada. 

 

7.9. A revogação ou anulação do procedimento de seleção não gera obrigação de indenizar 

quaisquer custos relativos à participação neste certame. 

 

republicação deste Instrumento, com a reabertura de prazo para a apresentação de novas

propostas.

7.3. É facultada a CONTRATANTE, em qualquer fase da seleção, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior

de documento e/ou informação que deveria constar da proposta de trabalho originalmente

apresentada.

7.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização da sessão pública na data marcada, será ela automaticamente transferida para o 1º

(primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde

que não haja comunicação da Comissão de Seleção em sentido contrário.

7.5. A CONTRATANTE poderá, em qualquer fase do processo de seleção, suspender os

trabalhos, mediante ato fundamentado, devendo promover o registro da fundamentação e a

convocação dos participantes para a sua continuidade em momento oportuno.

7.6. Quaisquer documentos, obtidos via internet, poderão ter os seus dados conferidos pela

CONTRATANTE.

7.7. A empresa participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e

dos documentos apresentados, podendo a CONTRATANTEinabilitá-la ou desclassificá-la,

conforme o caso, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente, caso

seja constatada a ocorrência de imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos

apresentados.

7.8. A CONTRATANTE poderá revogar o presente procedimento de chamamento público

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, bem como deverá anulá-la por ilegalidade,

de ofício ou por provocação de terceiros, tudo mediante decisão fundamentada.

7.9. A revogação ou anulação do procedimento de seleção não gera obrigação de indenizar

quaisquer custos relativos à participação neste certame.
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7.10. A participação da empresa no processo de seleção implica sua aceitação integral e 

irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos do presente instrumento, que passarão a 

integrar o contrato de gestão como se transcrito fosse, com lastro na legislação referida no 

preâmbulo, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas 

técnicas aplicáveis, não sendo aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações de seu 

desconhecimento em qualquer fase do processo de seleção e execução do contrato de gestão. 

 

7.11. As empresas vencedoras deste processo deverão apresentar as seguintes certidões, a 

título de pagamento pelo serviço prestado: 

 

a) 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; 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de 

Goiás; 

 

c) 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; 

 

d) 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; 

 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a 

Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 

Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado 

da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho [Tribunal 

 

7.10. A participação da empresa no processo de seleção implica sua aceitação integral e
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Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de
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de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;

d) 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;

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa a

Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei

Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado

da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho [Tribunal
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Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do 

Trabalho). 

 

7.12. Integram o presente Instrumento os seguintes ANEXOS: 

 

1. ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA. 

2. ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DESTE 

EDITAL. 

3. ANEXO III -  DA PROVA DE CONCEITO. 

4. ANEXO IV – ELEMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS. 

5. ANEXO V – MODELO DE CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO. 

6. ANEXO VI - MODELO DE TERMO DE VISTORIA. 

7. ANEXO VII-  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LC 

123/06. 

 

Goiânia-GO, 30 de junho de 2017. 

 

 

ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA 

Diretor - Presidente 

IBRACEDS 

 

 

ALCIONE MICLOS JUNIOR 

Diretor – Presidente 

FAESPE 

 

 

ARMÊNIO DE SOUZA RANGEL 

Diretor - Presidente 

INSTITUTO REGER 

 

 

ALMÉRIO MARQUES LEÃO 

Diretor - Presidente 

CEGECON 

LUIZ ANTONIO SIGNATES FREITAS 

Diretor - Presidente 

CENTEDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      SECRE aba
DESEN VOL VIMMERT

 

Initituto -

Elicentenuc S$cececon fGOET IBRACEDS

Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do

Trabalho).

7.12. Integram o presente Instrumento os seguintes ANEXOS:

1. ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA.

2. ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DESTE

EDITAL.

ANEXO III - DA PROVA DE CONCEITO.

ANEXO IV — ELEMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

ANEXO V —- MODELO DE CREDENCIAMENTOE HABILITAÇÃO.

ANEXO VI - MODELO DE TERMO DE VISTORIA.

ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LC

123/06.

S
s

a
p
y
»

Goiânia-GO,30 de junho de 2017.

ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA ARMÊNIO DE SOUZA RANGEL

Diretor - Presidente Diretor - Presidente

IBRACEDS INSTITUTO REGER

ALCIONE MICLOS JUNIOR
ALMÉRIO MARQUES LEÃO

Diretor — Presidente ,

FAESPE Diretor - Presidente

CEGECON

LUIZ ANTONIO SIGNATES FREITAS

Diretor - Presidente

CENTEDUC

PDO09/PS-009/2017R2

14



  
 
 

 
PD009/PS-009/2017R2 

    15 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento de chamamento público, a seleção mediante 

processo seletivo simples, de empresa especializada em sistema de gestão, para implantação 

de uma única plataforma sistêmica financeira - ERP integrado com módulo de prestação de 

contas D+1, disponibilizado em plataforma WEB, com backup em nuvem, devendo compor 

os respectivos módulos de: gestão de projetos, recursos humanos e departamento pessoal, 

financeiro, jurídico, gestão de compras, contabilidade, fiscal, gestão de patrimônio e 

especialmente módulo de prestação de contas e envio de dados para fiscalização e 

transparência totalmente integrados, conforme especificações e condições estabelecidas no 

Termo de Referência, afim de atender a demanda da CONTRATANTE em consonância ao 

dis osto no  dita    ste ser i o ser   efet ado  e o  restador   e a resentar             

GLOBAL E MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, no qual todas Organizações Sociais serão 

representadas pela INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

TECNOLOGIA - INSTITUTO REGER no Processo Seletivo 009/2017. 

 

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

serviço. 

 

1.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

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

pessoalidade e subordinação direta. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E CONTRATAÇÃO 

 

2.1. As Organizações Sociais já qualificadas e aludidas acima no objeto deste Processo 

Seletivo possuem cada qual um contrato de gestão distinto, em face da SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO – SED, fator este que dificulta a unificação 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento de chamamento público, a seleção mediante

processo seletivo simples, de empresa especializada em sistema de gestão, para implantação

de uma única plataforma sistêmica financeira - ERP integrado com módulo de prestação de

contas D+1, disponibilizado em plataforma WEB, com backup em nuvem, devendo compor

os respectivos módulos de: gestão de projetos, recursos humanos e departamento pessoal,

financeiro, jurídico, gestão de compras, contabilidade, fiscal, gestão de patrimônio e

especialmente módulo de prestação de contas e envio de dados para fiscalização e

transparência totalmente integrados, conforme especificações e condições estabelecidas no

Termo de Referência, afim de atender a demanda da CONTRATANTE em consonância ao

disposto no Edital. Este serviço será efetuado pelo prestador que apresentar MENOR PREÇO

GLOBAL E MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, no qual todas Organizações Sociais serão

representadas pela INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

TECNOLOGIA - INSTITUTO REGERno Processo Seletivo 009/2017.

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

serviço.

1.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da

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

pessoalidade e subordinação direta.

2. DA JUSTIFICATIVA E CONTRATAÇÃO

2.1. As Organizações Sociais já qualificadas e aludidas acima no objeto deste Processo

Seletivo possuem cada qual um contrato de gestão distinto, em face da SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE

AGRICULTURA, PECUÁRIAE IRRIGAÇÃO- SED,fator este que dificulta a unificação
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e padronização de um Sistema Financeiro. Neste sentido as Organizações Sociais e a SED, 

mediante seus respectivos representantes legais, no dia 31 de maio de 2017, na Sala de 

Reuniões da SED celebraram reunião com escopo de encontrar uma solução que 

possibilitasse a unificação e padronização deste sistema para uso de todas as Organizações 

Sociais citadas no objeto deste processo seletivo, tendo em vista que uma solução 

tecnológica financeira – ERP integrado com módulo de prestação de contas, para todas as 

Organizações Sociais permitirá a uniformidade e padronização dos sistemas, centralização 

de todos os processamentos e armazenamento dos dados com backup em nuvem, evitando 

assim perdas ou eventuais conflitos na transmissão de dados, além de encontrar amparo no 

princípio da economicidade visto que uma única solução nesta presente conjuntura 

importaria em uma disponibilização de um montante menor do que correspondente a de um 

fracionamento dos serviços disponibilizados em várias soluções. Na ocasião, os 

representantes legais de cada Organização Social pactuaram o entendimento que a 

contratação de uma empresa para disponibilização de tal solução tecnológica do Sistema 

Gestão – ERP integrado com módulo de Prestação de Contas deveria ser realizada por meio 

de Processo Seletivo e que o Instituto Reger foi eleito, mediante os votos de todos os 

participantes da reunião conforme as assinaturas e registro em ATA, para representar e 

promover o certame a fim de contratar o objeto demandado em todas as Organizações 

Sociais. 

  

No que concerne aos benefícios técnicos desta implantação é indubitável a otimização das 

atividades operacionais tais como a preservação, manutenção e sustentação do sistema 

gestão – ERP integrado com módulo de prestação de contas das respectivas Organizações 

Sociais em face da Administração Pública, melhorando o planejamento das Organizações 

Sociais, culminando no cumprimento das metas preconizadas pelos programas de governo.   

 

Considerando que as demandas s o crescentes e os rec rsos  imitados  a  est o das 

atividades de TI precisa ser constante e eficaz, de forma a garantir que sejam atingidos os 

resultados esperados.  

 

 ara  ia i i ar e manter a   a idade dos ser i os  restados aos se s  s  rios, foi necess rio  

dentre o tras medidas  a im  ementa  o de a  es   e de em c  minar com a contrata  o de 

di ersos ser i os com ns na  rea de   , prestados por empresas especializadas de mercado.  

      
“RETARIA DE

SEMNPOLVIMENTO  

Eacenrenuc agcececon fSgEr IBRACEDS

e padronização de um Sistema Financeiro. Neste sentido as Organizações Sociais e a SED,

mediante seus respectivos representantes legais, no dia 31 de maio de 2017, na Sala de

Reuniões da SED celebraram reunião com escopo de encontrar uma solução que

possibilitasse a unificação e padronização deste sistema para uso de todas as Organizações

Sociais citadas no objeto deste processo seletivo, tendo em vista que uma solução

tecnológica financeira — ERP integrado com módulo de prestação de contas, para todas as

Organizações Sociais permitirá a uniformidade e padronização dos sistemas, centralização

de todos os processamentos e armazenamento dos dados com backup em nuvem, evitando

assim perdas ou eventuais conflitos na transmissão de dados, além de encontrar amparo no

princípio da economicidade visto que uma única solução nesta presente conjuntura

importaria em uma disponibilização de um montante menor do que correspondente a de um

fracionamento dos serviços disponibilizados em várias soluções. Na ocasião, os

representantes legais de cada Organização Social pactuaram o entendimento que a

contratação de uma empresa para disponibilização de tal solução tecnológica do Sistema

Gestão — ERP integrado com módulo de Prestação de Contas deveria ser realizada por meio

de Processo Seletivo e que o Instituto Reger foi eleito, mediante os votos de todos os

participantes da reunião conforme as assinaturas e registro em ATA, para representar e

promover o certame a fim de contratar o objeto demandado em todas as Organizações

Sociais.

No que concerne aos benefícios técnicos desta implantação é indubitável a otimização das

atividades operacionais tais como a preservação, manutenção e sustentação do sistema

gestão — ERP integrado com módulo de prestação de contas das respectivas Organizações

Sociais em face da Administração Pública, melhorando o planejamento das Organizações

Sociais, culminando no cumprimento das metas preconizadas pelos programas de governo.

Considerando que as demandas são crescentes e os recursos limitados, a gestão das

atividades de TI precisa ser constante e eficaz, de forma a garantir que sejam atingidos os

resultados esperados.

Para viabilizar e manter a qualidade dos serviços prestados aos seus usuários, foi necessário,

dentre outras medidas, a implementação de ações que devem culminar com a contratação de

diversos serviços comuns na área de TI, prestados por empresas especializadas de mercado.
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 ais a  es  ossi i itar o a              rosse  ir no a oio aos  estores no  m ito do 

Estado, otimizando as atividades operacionais, as de planejamento e as de cumprimento das 

metas preconizadas pelos programas de governo.  

 

  crescente necessidade de  reser a  o  man ten  o e s stenta  o dos ser i os  em 

acarretando  m a mento si nificati o de demandas   omo conse   ncia  os ser i os de 

desen o  imento e man ten  o de sistemas      tam  m s o en o  idos nesse  rocesso e  

 or isso  de er o ser contratados   nto   em resa es ecia i ada, fornecendo a necess ria 

 arantia de s a contin idade   ma  e    e o  stado n o dis  e de   adro de  essoa  

es ecia i ado  ara a rea i a  o desses ser i os.  

 

    ane amento de       e a                er im  antar    rod to da sintonia 

existente entre as  reas de ne ócios e  rea de tecno o ia da informa  o  onde as 

necessidades s o  e antadas  re istradas  transformadas em  ro etos   e  assam a se ref etir 

em a  es   e  ia i i am todas as iniciati as de a erfei oamento dos mode os   e atendam 

aos re  isitos do ne ócio.  

 

 a e esc arecer  fina mente    e a              considera de e trema im ort ncia a 

 ti i a  o de  m   ano  iretor de  ecno o ia da  nforma  o –      como mecanismo de 

contro e das a  es de   ane amento de    do ór  o como  m todo   ntretanto  n o  ode 

dei ar de demonstrar  ara as inst ncias s  eriores e ór  os de contro e interno  atra  s de 

 ro etos   sicos  a necessidade da contrata  o de ser i os   e  se n o rea i ados, podem 

colocar em risco a continuidade dos tra a  os a oiados  or e ementos de tecno o ia da 

informa  o. 

 

3.    E       E        E      

 

3.1. A forma de execução do projeto compreende os seguintes processos: 

a. Implantação do sistema; 

b. Configuração e Customização do Sistema; 

c. Treinamento a toda equipe da CONTRATANTE; 

d. 
Suporte técnico realizado em tempo hábil ao envio de solicitação da 

CONTRATANTE; 

e. 
Acompanhamento e elaboração de relatórios de performance do sistema 

reportando o andamento das atividades. 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

Tais ações possibilitarão a CONTRATANTEprosseguir no apoio aos gestores no âmbito do

Estado, otimizando as atividades operacionais, as de planejamento e as de cumprimento das

metas preconizadas pelos programas de governo.

A crescente necessidade de preservação, manutenção e sustentação dos serviços vem

acarretando um aumento significativo de demandas. Como consequência, os serviços de

desenvolvimento e manutenção de sistemas ERP, também são envolvidos nesse processo e,

por isso, deverão ser contratados junto à empresa especializada, fornecendo a necessária

garantia de sua continuidade, uma vez que o Estado não dispõe de quadro de pessoal

especializado para a realização desses serviços.

O planejamento de TI, que a CONTRATANTE, quer implantar é produto da sintonia

existente entre as áreas de negócios e área de tecnologia da informação, onde as

necessidades são levantadas, registradas, transformadas em projetos que passam a se refletir

em ações que viabilizam todas as iniciativas de aperfeiçoamento dos modelos que atendam

aos requisitos do negócio.

Cabe esclarecer, finalmente, que a CONTRATANTE,considera de extrema importância a

utilização de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação — PDTI como mecanismo de

controle das ações de planejamento de TI do órgão como um todo. Entretanto, não pode

deixar de demonstrar para as instâncias superiores e órgãos de controle interno, através de

Projetos Básicos, a necessidade da contratação de serviços que, se não realizados, podem

colocar em risco a continuidade dos trabalhos apoiados por elementos de tecnologia da

informação.

3. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO

3.1. A forma de execução do projeto compreende os seguintes processos:
 

a. Implantação do sistema; 
b. Configuração e Customização do Sistema; 
Cc. Treinamento a toda equipe da CONTRATANTE; 
d Suporte técnico realizado em tempo hábil ao envio de solicitação da

' CONTRATANTE; 

 Acompanhamento e elaboração de relatórios de performance do sistema
é reportando o andamento das atividades.  
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3.2. Do cronograma da execução do projeto: 

 

ATIVIDADES 

 

JUL 
2017 

 

 

 

AGO 
2017 

 

 

SET 
2017 

 

OUT 
2017 

 

NOV 
2017 

 

DEZ 
2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

JAN 
2021 

 

FEV 
2021 

 

MAR 
2021 

 

Implantação do 

sistema  X            

Configuração e 

Customização do 

Sistema 
X X           

Treinamento a 

toda equipe da 

CONTRATANTE 
X X X X X X X X X X X  

Suporte Técnico 

da 

CONTRATANTE 
X X X X X X X X X X X  

Relatórios de 

Performance X X X X X X X X X X X  

Encerramento do 

Projeto            X 

 

3.3. A estimativa de custo médio para a contratação é de R$ 27.629.775,30 (vinte e sete 

milhões, seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) 

conforme média da pesquisa de mercado, com base em 03 orçamentos. 

 

3.4. Dado a estimativa do preço pela CONTRATANTE conforme o item 3.3 acima, a 

composição de preços do fornecedor deve informar, no mínimo, os elementos de formação 

disposto no Anexo IV. 

 

4. DA PRESTAÇÃO/REQUISITOS DOS SERVIÇOS 

 

4.1.  ara a eficiente e ec   o dos ser i os constantes do    eto  a      S  

           de er :  

 

4.1.1. Quanto à implantação e desenvolvimento do sistema:  

 

3.2. Do cronograma da execução do projeto:
 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2018 2019 2020 JAN FEV MAR
ATIVIDADES 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2021 2021 2021

 

Implantação do

sistema
 

Configuração e

Customização do x x

Sistema
 

Treinamento a

toda equipe da x x x x x x lx lx |x|x|x
CONTRATANTE
 

Suporte Técnico

da X X X X X X X X X X X

CONTRATANTE
 

Relatórios de

Performance
  Encerramento do

Projeto              
3.3. A estimativa de custo médio para a contratação é de R$ 27.629.775,30 (vinte e sete

milhões, seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos)

conforme média da pesquisa de mercado, com base em 03 orçamentos.

3.4. Dado a estimativa do preço pela CONTRATANTE conforme o item 3.3 acima, a

composição de preços do fornecedor deve informar, no mínimo, os elementos de formação

disposto no Anexo IV.

4. DA PRESTAÇÃO/REQUISITOS DOS SERVIÇOS

4.1. Para a eficiente execução dos serviços constantes do Objeto, a EMPRESA

CONTRATADAdeverá:

4.1.1. Quanto à implantação e desenvolvimento do sistema:
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 Levantar, analisar, modelar dados, especificar, implementar, testar, implantar, 

treinar, elaborar manual e help on-line e documentar os sistemas de informa  es e 

s tios  e , obedecendo a metodologia adotada pela CONTRATANTE. 

 

4.2. Disponibilizar, no mínimo, a seguinte composição de módulos: gestão de projetos, 

recursos humanos e departamento de pessoal integrados, financeiro, jurídico, gestão de 

compras, contabilidade, fiscal, gestão de patrimônio e módulo de prestação de contas e 

envio de dados para fiscalização e transparência totalmente integrados. 

 

4.3. Disponibilizar no processo de Check List, a inclusão dos serviços de parametrização dos 

respectivos módulos do item 4.2 permitindo a exposição de todas as atividades, tarefas, 

processos e a identificação de ajustes necessários, e disponibilizar 10 módulos adicionais 

incluídos os serviços de parametrização, caso a CONTRANTE entenda necessário o 

acréscimo dos mesmos, no decorrer da vigência do contrato. 

 

4.4. Disponibilizar 4.400 (quatro mil e quatrocentas) horas para serviço de suporte e 

customização. 

 

4.5. Disponibilizar 5.000 (cinco mil) processamentos de colaboradores, sendo 1.000 cada 

Organização Social. 

 

4.6. Disponibilizar acesso a 500 usuários, sendo 100 Full e 400 limitados. 

 

4.7. Disponibilizar para todo o período de vigência do contrato, as licenças e hospedagens que 

a execução do serviço do objeto, do Processo Seletivo e Termo de Referência demandar.  

 

4.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar: 

4.8.1.   anto ao acom an amento e contro e da e ec   o de  ro etos:  

  ontro ar e testar a   a idade dos  rod tos e doc menta  es  rod  idos em 

conformidade com as fases e e i  ncias metodo ó icas.  

 

4.8.                a se  crit rio   oder  e c  ir o  modificar a re a  o das ati idades 

 re istas   em como inc  ir no as   e  en am contri  ir  ara o me  or atendimento dos 

 

e Levantar, analisar, modelar dados, especificar, implementar, testar, implantar,

treinar, elaborar manual e help on-line e documentar os sistemas de informações e

sítios web, obedecendo a metodologia adotada pela CONTRATANTE.

4.2. Disponibilizar, no mínimo, a seguinte composição de módulos: gestão de projetos,

recursos humanos e departamento de pessoal integrados, financeiro, jurídico, gestão de

compras, contabilidade, fiscal, gestão de patrimônio e módulo de prestação de contas e

envio de dados para fiscalização e transparência totalmente integrados.

4.3. Disponibilizar no processo de Check List, a inclusão dos serviços de parametrização dos

respectivos módulos do item 4.2 permitindo a exposição de todas as atividades, tarefas,

processos e a identificação de ajustes necessários, e disponibilizar 10 módulos adicionais

incluídos os serviços de parametrização, caso a CONTRANTE entenda necessário o

acréscimo dos mesmos, no decorrer da vigência do contrato.

4.4. Disponibilizar 4.400 (quatro mil e quatrocentas) horas para serviço de suporte e

customização.

4.5. Disponibilizar 5.000 (cinco mil) processamentos de colaboradores, sendo 1.000 cada

Organização Social.

4.6. Disponibilizar acesso a 500 usuários, sendo 100 Full e 400 limitados.

4.7. Disponibilizar para todo o período de vigência do contrato, as licenças e hospedagens que

a execução do serviço do objeto, do Processo Seletivo e Termo de Referência demandar.

4.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar:

4.8.1. Quanto ao acompanhamento e controle da execução de Projetos:

e Controlar e testar a qualidade dos produtos e documentações produzidos em

conformidade com as fases e exigências metodológicas.

4.8. A CONTRATANTE,a seu critério, poderá excluir ou modificar a relação das atividades

previstas, bem como incluir novas que venham contribuir para o melhor atendimento dos
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ser i os, desde que sejam mantidos os limites m  imos de  oras contratadas e com nica  o 

previa a EMPRESA CONTRATADA. 

 

5. DA HABILITAÇÃO FORMAL  

  

5.1. Poderão participar do presente processo seletivo de processo seletivo, pessoas 

jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto deste processo 

seletivo de prestação de serviço e que dispuserem dos documentos exigidos no item 3 do 

Processo seletivo. 

 

5.2. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente. 

  

5.3. Todos os documentos firmados pelo representante legal da proponente deverá ter firma 

reconhecida em cartório. 

 

6. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA  

  

6.1. Deverão ser apresentados atestados de capacidade técnica comprovando que a empresa 

participante deste processo seletivo tenha fornecido serviços pertinentes e compatíveis com 

o objeto deste Termo de Referência, podendo ser emitidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, sendo que neste caso, deverão vir com firma reconhecida em cartório.  

 

6.1.1. A comprovação da qualificação técnica da CONTRATADA deverá ser feita por, no 

mínimo, um atestado ou comprovante, para o item abaixo, emitido pelo órgão gestor onde o 

trabalho foi desenvolvido, em:  

 

a) A comprovação de experiência na implantação, administração, manutenção, sustentação e 

customização de um sistema de gestão financeira - ERP integrado com módulo prestação de 

conta de no mínimo 500 usuários, com processamento de 1.000 funcionários em folhas de 

pagamento, no mínimo, em consonância ao objeto deste Edital, demonstrando mediante 

atestado experiência na prestação de serviço ao Terceiro Setor, tais como Organizações Não 

Governamentais, Fundações, Associações, ou Organizações Sociais.  

 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

serviços, desde que sejam mantidos os limites máximos de horas contratadas e comunicação

previa a EMPRESA CONTRATADA.

5. DA HABILITAÇÃO FORMAL

5.1. Poderão participar do presente processo seletivo de processo seletivo, pessoas

jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto deste processo

seletivo de prestação de serviço e que dispuserem dos documentos exigidos no item 3 do

Processo seletivo.

5.2. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo

de cópia autenticada por cartório competente.

5.3. Todos os documentos firmados pelo representante legal da proponente deverá ter firma

reconhecida em cartório.

6. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

6.1. Deverão ser apresentados atestados de capacidade técnica comprovando que a empresa

participante deste processo seletivo tenha fornecido serviços pertinentes e compatíveis com

o objeto deste Termo de Referência, podendo ser emitidos por pessoa jurídica de direito

público ou privado, sendo que neste caso, deverão vir com firma reconhecida em cartório.

6.1.1. A comprovação da qualificação técnica da CONTRATADA deverá ser feita por, no

mínimo, um atestado ou comprovante, para o item abaixo, emitido pelo órgão gestor onde o

trabalho foi desenvolvido, em:

a) A comprovação de experiência na implantação, administração, manutenção, sustentação e

customização de um sistema de gestão financeira - ERP integrado com módulo prestação de

conta de no mínimo 500 usuários, com processamento de 1.000 funcionários em folhas de

pagamento, no mínimo, em consonância ao objeto deste Edital, demonstrando mediante

atestado experiência na prestação de serviço ao Terceiro Setor, tais como Organizações Não

Governamentais, Fundações, Associações, ou Organizações Sociais.
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b) Os atestados deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

 O atestado/declaração deverá conter o detalhamento do serviço prestado, a 

quantidade de atendimento e, no mínimo, o nome da empresa (CONTRATANTE), 

número do CNPJ, logo, identificação, endereço, e-mail, site e o nome do 

respectivo responsável.  

 O atestado apresentado poderá ser diligenciados pela Comissão de Avaliação. 

 Devendo o(s) atestado(s) conter o nome completo do responsável, assinatura com 

firma reconhecida em cartório do mesmo; 

 

6.2. Após a definição da fase de classificação e habilitação das concorrentes previsto no 

     3 4 e 3 5 do  rocesso se eti o  as em resas   a ificadas “ a i itadas” de er o ser 

submetidas a prova de conceito, em cosonância ao ANEXO III – Termo de Referência, a ser 

agendada no prazo de até 03 (três) dias úteis, sendo automaticamente inabilitada e chamada 

a próxima colocada e assim, sucessivamente, se não comprovar o atendimento dos requisitos 

técnicos exigidos.  

 

 .                                 

 

7.1.   e  i e en o  ida na  resta  o dos ser i os de er  o ri atoriamente  ser com osta  or 

 rofissionais ca acitados  ara  ti i ar os rec rsos   e com  em o am iente de 

desenvolvimento e imp anta  o de sistemas      ara a            . 

 

7.2.  ara e ec   o dos ser i os, é necessário à composição mínima de profissionais 

relacionados abaixo:  

 

 

QUANTIDADE DE 

PROFISSIONAIS 

 

FUNÇÃO 

 

FORMAÇÃO 

 

EXPERIÊNCIA 

EM: 

 

 

 

 

 

 

Graduação 

preferencialmente 

na área de 

computação ou 

outras áreas, com 

especialização na 

área de gestão ou 

Desenvolvimento e 

implantação de 

projetos que deverá 

ser comprovada por 

meio de: contrato de 

trabalho autônomo ou 

contrato de trabalho 

 

b) Osatestados deverão obedecer aos seguintes requisitos:

e O atestado/declaração deverá conter o detalhamento do serviço prestado, a

quantidade de atendimento e, no mínimo, o nome da empresa (CONTRATANTE),

número do CNPJ, logo, identificação, endereço, e-mail, site e o nome do

respectivo responsável.

e O atestado apresentado poderá ser diligenciados pela Comissão de Avaliação.

e Devendo o(s) atestado(s) conter o nome completo do responsável, assinatura com

firma reconhecida em cartório do mesmo;

6.2. Após a definição da fase de classificação e habilitação das concorrentes previsto no

ITEM 3.4 e 3.5 do processo seletivo, as empresas qualificadas “habilitadas” deverão ser

submetidas a prova de conceito, em cosonância ao ANEXO III — Termo de Referência, a ser

agendada no prazo de até 03 (três) dias úteis, sendo automaticamente inabilitada e chamada

a próxima colocada e assim, sucessivamente, se não comprovar o atendimento dos requisitos

técnicos exigidos.

7. QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

7.1. A equipe envolvida na prestação dos serviços deverá obrigatoriamente, ser composta por

profissionais capacitados para utilizar os recursos que compõem o ambiente de

desenvolvimento e implantação de sistemas ERP para a CONTRATANTE.

7.2. Para execução dos serviços, é necessário à composição mínima de profissionais

relacionados abaixo:

 

 

    

QUANTIDADE DE x x A
PROFISSIONAIS FUNÇÃO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA

EM:

Graduação Desenvolvimento e
preferencialmente implantação de

na área de projetos que deverá
computação ou ser comprovada por

outras áreas, com meio de: contrato de
especialização na trabalho autônomo ou

área de gestão ou contrato de trabalho 
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01 

 

Gerente de Projetos 

certificação PMP.  (CTPS), atestados 

e/ou declarações 

emitidas por pessoa 

jurídica de direito 

público ou privado 

com firma 

reconhecida. 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Analista de Sistema 

Graduação em 

Ciências da 

Computação ou 

Tecnologia da 

Informação 

Experiência em 

Análise e 

desenvolvimento de 

sistemas de 

informações e/ou de 

sítios web a ser 

comprovada por meio 

de: contrato de 

trabalho autônomo ou 

contrato de trabalho 

(CTPS), atestados 

e/ou declarações 

emitidas por pessoa 

jurídica de direito 

público ou privado 

com firma 

reconhecida. 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Programador 

Graduação em 

Ciências da 

Computação ou 

Tecnologia da 

Informação 

   eri ncia em 

 ro rama  o de 

sistemas de 

informa  es 

comprovada por meio 

de: contrato de 

trabalho autônomo ou 

contrato de trabalho 

(CTPS), atestados 

e/ou declarações 

emitidas por pessoa 

jurídica de direito 

público ou privado 

com firma 

reconhecida. 

 

02 Web Designer 

Curso Superior em  

Computação, 

Tecnologia da 

Informação, Design 

   eri ncia em 

cria  o de    inas e 

s tios  e  

comprovada por meio 

 

Inrtiuto

Elicentenuc  ecececon fEGEr
 

01 Gerente de Projetos

certificação PMP. (CTPS), atestados

e/ou declarações
emitidas por pessoa

jurídica de direito

público ou privado
com firma

reconhecida.

 

01 Analista de Sistema

Graduação em
Ciências da

Computação ou
Tecnologia da

Informação

Experiência em
Análise e

desenvolvimento de
sistemas de
informações e/ou de

sítios web a ser

comprovada por meio
de: contrato de

trabalho autônomo ou
contrato de trabalho
(CTPS), atestados

e/ou declarações
emitidas por pessoa

jurídica de direito

público ou privado
com firma

reconhecida.

 

02
Programador

Graduação em
Ciências da

Computação ou
Tecnologia da
Informação

Experiência em

programação de

sistemas de
informações

comprovada por meio

de: contrato de
trabalho autônomo ou

contrato de trabalho
(CTPS), atestados

e/ou declarações
emitidas por pessoa

jurídica de direito
público ou privado
com firma
reconhecida.

  02  Web Designer  Curso Superior em

Computação,
Tecnologia da

Informação, Design  Experiência emcriação de páginas e
sítios web

comprovada por meio 
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Gráfico ou área 

afins. 

de: contrato de 

trabalho autônomo ou 

contrato de trabalho 

(CTPS), atestados 

e/ou declarações 

emitidas por pessoa 

jurídica de direito 

público ou privado 

com firma 

reconhecida. 

 

7.2.1. Gerente de Projeto: 

Funções:  

a) Implantar, desenvolver e liderar o Projeto e o CONTRATO, e terá ainda a atribuição de 

preposto; 

b) Conduzir e orientar as negociações, desenvolvimento e execução do CONTRATO em 

conformidade com o estabelecido pela CONTRATANTE; 

c) Liderar os processos internos, integrando todas as Coordenações, capacitando, 

acompanhando e supervisionando as atividades destes; 

d) Apresentar resultados e relatórios sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 

e) Colaborar e participar, junto a CONTRATANTE, na elaboração de novos indicadores e 

avaliação de metas. 

 

7.2.2. Analista de Sistema:  

Funções:  

a) Realizar avaliações dos processos computacionais;  

b) Planejar e coletar informações junto ao usuário;  

c) Analisar fatores considerados como críticos pelo usuário;  

d)  a er an  ise e mode a em de dados; 

 

7.2.3. Programador:  

a) Desenvolver, implantar e manter sistemas de acordo com metodologia e técnicas 

adequadas. 

b) Atender aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custos, prazos e benefícios 

c) Racionalizar e/ou automatizar processos. 

 

E ]CENTEDUC

 

 

 

Gráfico ou área de: contrato de
afins. trabalho autônomo ou

contrato de trabalho
(CTPS), atestados

e/ou declarações
emitidas por pessoa

jurídica de direito
público ou privado
com firma

reconhecida.    
7.2.1. Gerente de Projeto:

Funções:

a) Implantar, desenvolver e liderar o Projeto e o CONTRATO,e terá ainda a atribuição de

preposto;

b) Conduzir e orientar as negociações, desenvolvimento e execução do CONTRATO em

conformidade com o estabelecido pela CONTRATANTE;

c) Liderar os processos internos, integrando todas as Coordenações, capacitando,

acompanhandoe supervisionando as atividades destes;

d) Apresentar resultados e relatórios sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

e) Colaborar e participar, junto à CONTRATANTE, na elaboração de novos indicadores e

avaliação de metas.

7.2.2. Analista de Sistema:

Funções:

a) Realizar avaliações dos processos computacionais;

b) Planejar e coletar informações junto ao usuário;

c) Analisar fatores considerados como críticos pelo usuário;

d) Fazer análise e modelagem de dados;

7.2.3. Programador:

a) Desenvolver, implantar e manter sistemas de acordo com metodologia e técnicas

adequadas.

b) Atender aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custos, prazos e benefícios

c) Racionalizar e/ou automatizar processos.
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7.2.4. Web Designer 

a) Gerar desempenho, qualidade, durabilidade e aparência do sistema. 

b) Elaborar  soluções eficientes e eficazes em usabilidade, desempenho e comunicação, 

focadas nas necessidades do usuário. 

 

 .     E   E              E  E         

 

8.1   s  rocedimentos   sicos m nimos de se  ran a e i idos da em resa            

s o:  

 

8.1.1   redenciar    nto a              os se s  rofissionais a tori ados a retirar e a 

entre ar doc mentos   em como da  e es   e  en am a ser desi nados  ara  restar ser i os 

nas depend ncias da            .  

 

8.1.2.  dentificar   a   er e  i amento da em resa   e  en a a ser insta ado nas 

de end ncias da               ti i ando   acas de contro e  atrimonia   se os de 

se  ran a, etc. 

  

8.1.3.  anter si i o a so  to so re informa  es  dados e doc mentos inte rantes dos 

ser i os a serem  restados a            .  

 

8.1.4.   ster-se    a   er   e se a a  i ótese  de  eic  ar     icidade o    a   er o tra 

informa  o acerca das ati idades o  eto do  ontrato  sem  r  ia a tori a  o.  

 

8.1.5.   ser ar  ri orosamente  todas as normas e  rocedimentos de se  ran a 

im  ementados no am iente de  ecno o ia da  nforma  o – TI da CONTRATANTE. 

 

8.1.6.  dotar crit rios ade  ados  ara o  rocesso se eti o dos  rofissionais  com o  ro ósito 

de e itar a incor ora  o de  essoas com caracter sticas e o  antecedentes   e  ossam 

com rometer a se  ran a o  credi i idade da            . 

 

8.1.7. Comunicar com anteced ncia m nima de 3  tr s  dias ao  e resentante da 

               a   er ocorr ncia de transfer ncia  remane amento o  demiss o   ara 

 

7.2.4. Web Designer

a) Gerar desempenho, qualidade, durabilidade e aparência do sistema.

b) Elaborar soluções eficientes e eficazesem usabilidade, desempenho e comunicação,

focadas nas necessidades do usuário.

8. PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

8.1. Os procedimentos básicos mínimos de segurança exigidos da empresa CONTRATADA

são:

8.1.1. Credenciar, junto a CONTRATANTE,os seus profissionais autorizados a retirar e a

entregar documentos, bem como daqueles que venham a ser designados para prestar serviços

nas dependências da CONTRATANTE.

8.1.2. Identificar qualquer equipamento da empresa que venha a ser instalado nas

dependências da CONTRATANTE, utilizando placas de controle patrimonial, selos de

segurança, etc.

8.1.3. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos

serviços a serem prestados a CONTRATANTE.

8.1.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização.

8.1.5. Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança

implementados no ambiente de Tecnologia da Informação — TI da CONTRATANTE.

8.1.6. Adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósito

de evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam

comprometer a segurança ou credibilidade da CONTRATANTE.

8.1.7. Comunicar com antecedência mínima de 3 (três) dias ao Representante da

CONTRATANTE, qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão, para

PDO09/PS-009/2017R2

24



  
 
 

 
PD009/PS-009/2017R2 

    25 

  e se a  ro idenciada a re o a  o de todos os  ri i   ios de acesso aos sistemas  

informa  es e rec rsos da CONTRATANTE. 

  

8.1.8.  anter si i o so re todos os ati os de informa  es e de  rocessos da 

CONTRATANTE. 

 

9. DA EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS 

9.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de 

produtividade. 

 

9.2. A qualidade dos serviços prestados deverá ser verificada juntamente com o documento 

da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades 

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso e outras cabíveis ao 

caso. 

 

9.3. A CONTRATANTE deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos 

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 

do ajuste. 

 

9.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

9.5. A empresa contratada deverá realizar os serviços, em suas dependências e nas 

dependências da contratante disponibilizadas para tal finalidade.  

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1. A CONTRATADA compromete-se a prestar o serviço, exclusivamente, pelos sócios da 

empresa ou por meio de empregado celetista, por este contratado. 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

que seja providenciada a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas,

informações e recursos da CONTRATANTE.

8.1.8. Manter sigilo sobre todos os ativos de informações e de processos da

CONTRATANTE.

9. DA EXECUÇÃO E CONTROLE DOSSERVIÇOS

9.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de

produtividade.

9.2. A qualidade dos serviços prestados deverá ser verificada juntamente com o documento

da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o

estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso e outras cabíveis ao

caso.

9.3. A CONTRATANTE deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento

do ajuste.

9.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e

prepostos.

9.5. A empresa contratada deverá realizar os serviços, em suas dependências e nas

dependências da contratante disponibilizadas para tal finalidade.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA compromete-se a prestar o serviço, exclusivamente, pelos sócios da

empresa ou por meio de empregado celetista, por este contratado.
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10.2. Assume A CONTRATADA os ônus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste 

contrato, bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retenção de tributos de 

sua responsabilidade, distribuição de créditos individuais a seus cooperados, com os quais a 

CONTRATANTE não tem qualquer vínculo laboral. 

 

10.3. Obriga-se a CONTRATADA a executar serviços em perfeita harmonia e em 

concordância com as Instruções previstas, obedecendo às normas estabelecidas pela 

CONTRATANTE. 

 

10.4. Na hipótese de alteração na sistemática estabelecida deverá primeiramente ser 

submetida à consideração da CONTRATANTE, com respectiva justificativa a quem caberá 

decidir a orientação a ser adotada. 

 

10.5. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da 

CONTRATANTE e aquelas relativas ao objeto do presente Contrato. 

 

10.6. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as 

condições que ensejaram a contratação. 

 

10.7. A CONTRATADA responde por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos 

causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão 

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e 

assumindo o ônus decorrente. 

 

10.8. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as 

condições no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta. 

 

10.9. A CONTRATADA compromete-se a cuidar da regularidade obrigacional derivada de 

eventual vínculo e subordinação com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução 

deste Contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da 

prestação de serviços dos seus cooperados/funcionários, principalmente no que tange a ISS, 

PIS, COFINS, FGTS e INSS. 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

10.2. Assume A CONTRATADA os ônus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste

contrato, bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retenção de tributos de

sua responsabilidade, distribuição de créditos individuais a seus cooperados, com os quais a

CONTRATANTEnãotem qualquer vínculo laboral.

10.3. Obriga-se a CONTRATADA a executar serviços em perfeita harmonia e em

concordância com as Instruções previstas, obedecendo às normas estabelecidas pela

CONTRATANTE.

10.4. Na hipótese de alteração na sistemática estabelecida deverá primeiramente ser

submetida à consideração da CONTRATANTE, com respectiva justificativa a quem caberá

decidir a orientação a ser adotada.

10.5. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da

CONTRATANTEe aquelas relativas ao objeto do presente Contrato.

10.6. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as

condições que ensejaram a contratação.

10.7. A CONTRATADAresponde por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos

causarem ao patrimônio da CONTRATANTEou terceiros, decorrente de ação ou omissão

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e

assumindo o ônus decorrente.

10.8. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as

condições no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

10.9. A CONTRATADA compromete-se a cuidar da regularidade obrigacional derivada de

eventual vínculo e subordinação com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução

deste Contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da

prestação de serviços dos seus cooperados/funcionários, principalmente no que tange a ISS,

PIS, COFINS, FGTS e INSS.
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10.10. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e qualquer obrigação 

trabalhista que eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente 

por qualquer órgão administrativo e/ou fiscalização. 

 

10.11. A CONTRATADA manterá o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos 

serviços, documentos, pesquisas, entrevistas e demais informações apuradas ou de que tome 

conhecimento durante a prestação dos serviços. 

 

10.12. Realizar contato com os funcionários, colhendo todos os dados a fim de definir as 

prioridades e elaborar o programa de trabalho a ser executado na sede da empresa da 

CONTRATADA. 

 

10.13. A CONTRATADA irá sanar eventuais irregularidades ou correções apontadas pela 

CONTRATANTE no que concerne a apresentação de relatórios e/ou de cada etapa dos 

serviços. 

 

10.14. Compromete-se A CONTRATADA em providenciar a emissão dos documentos de 

cobrança (notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no primeiro dia útil 

subsequente do mês da efetiva prestação do serviço, no qual deverá vir instruído com todas as 

certidões de regularidade exigidas no momento da contratação, sob pena de não ser efetuado o 

pagamento enquanto perdurarem as pendências fiscais, sendo o pagamento efetuado 

imediatamente após a regularização das pendências. 

 

10.15. Responder aos órgãos públicos fiscalizadores, quando diretamente procurado por este, 

obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua 

solicitação. 

 

10.16. Produzir e submeter à CONTRATANTE, junto com a Nota Fiscal, relatório analítico 

que contenha o resumo das atividades prestadas. 

 

 

10.10. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e qualquer obrigação

trabalhista que eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente

por qualquer órgão administrativo e/ou fiscalização.

10.11. A CONTRATADAmanterá o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos

serviços, documentos, pesquisas, entrevistas e demais informações apuradas ou de que tome

conhecimento durante a prestação dos serviços.

10.12. Realizar contato com os funcionários, colhendo todos os dados a fim de definir as

prioridades e elaborar o programa de trabalho a ser executado na sede da empresa da

CONTRATADA.

10.13. A CONTRATADAirá sanar eventuais irregularidades ou correções apontadas pela

CONTRATANTE no que concerne a apresentação de relatórios e/ou de cada etapa dos

serviços.

10.14. Compromete-se A CONTRATADA em providenciar a emissão dos documentos de

cobrança (notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no primeiro dia útil

subsequente do mês da efetiva prestação do serviço, no qual deverá vir instruído com todas as

certidões de regularidade exigidas no momento da contratação, sob pena de não ser efetuado o

pagamento enquanto perdurarem as pendências fiscais, sendo o pagamento efetuado

imediatamente após a regularização das pendências.

10.15. Responder aos órgãos públicos fiscalizadores, quando diretamente procurado por este,

obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua

solicitação.

10.16. Produzir e submeter à CONTRATANTE, junto com a Nota Fiscal, relatório analítico

que contenha o resumo dasatividades prestadas.

PDO09/PS-009/2017R2

27



  
 
 

 
PD009/PS-009/2017R2 

    28 

10.17. Informar no corpo da Nota Fiscal o número deste Contrato, bem como o número do 

Contrato de Gestão a ser assinado e as competências a que se refere a prestação dos serviços, 

sob pena de não ser pago o valor referente a Nota Fiscal caso não contenha estas informações. 

 

10.18. Responder, exclusivamente perante seus fornecedores, não possuindo a 

CONTRATANTE qualquer responsabilidade junto àqueles. 

 

10.19. Não permitir, em nenhuma hipótese, que pessoa que não seja membro de seu corpo 

técnico entre em unidades administradas pela CONTRATANTE, mesmo que acompanhada 

por funcionário, cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer 

atividade que tenha a ver com o presente Contrato. 

 

10.20. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do 

recebimento de notificação. 

 

10.21. Assumir para si qualquer responsabilidade civil sobre eventuais erros cometidos 

durante a execução dos serviços objeto do presente Contrato. 

 

10.22. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão 

fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos 

protocolos internos e padronização da CONTRATANTE. 

 

10.23. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para 

assegurar a continuidade da assistência. 

 

10.24.  niciar a  resta  o dos ser i os em at  3  tr s  dias corridos a ós a data da assinat ra 

do contrato;  

 

10.25.  escre er  mediante a a resenta  o de re atório e antes de iniciar os ser i os  o 

con  nto de  rocedimentos   e adotar ;  

 

10.26    doc mento de er  a resentar os  rocedimentos  ara desen o  imento  man ten  o 

corretiva e evolutiva;  

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

Intiuio nd

Elicentenuc  NEcEcECON fCOEI IBRACEDS

10.17. Informar no corpo da Nota Fiscal o número deste Contrato, bem como o número do

Contrato de Gestão a ser assinado e as competências a que se refere a prestação dos serviços,

sob pena de não ser pago o valor referente a Nota Fiscal caso não contenha estas informações.

10.18. Responder, exclusivamente perante seus fomecedores, não possuindo a

CONTRATANTEqualquer responsabilidade junto àqueles.

10.19. Não permitir, em nenhuma hipótese, que pessoa que não seja membro de seu corpo

técnico entre em unidades administradas pela CONTRATANTE, mesmo que acompanhada

por funcionário, cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer

atividade que tenha a ver com o presente Contrato.

10.20. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do

recebimento de notificação.

10.21. Assumir para si qualquer responsabilidade civil sobre eventuais erros cometidos

durante a execução dos serviços objeto do presente Contrato.

10.22. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão

fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos

protocolos internos e padronização da CONTRATANTE.

10.23. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para

assegurar a continuidade da assistência.

10.24. Iniciar a prestação dos serviços em até 3 (três) dias corridos após a data da assinatura

do contrato;

10.25. Descrever, mediante a apresentação de relatório e antes de iniciar os serviços, o

conjunto de procedimentos que adotará;

10.26. O documento deverá apresentar os procedimentos para desenvolvimento, manutenção

corretiva e evolutiva;
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10.27   s  rocedimentos de er o ser a ro ados  e o  estor do  ontrato e   ardar o tota  

com ati i idade com os termos deste  ermo de  efer ncia;  

 

10.28   esde   e n o se am desc m ridas as es ecifica  es deste  ermo de  efer ncia e as 

normas do  dita   a      S              oder   ro or a tera  es em se  re atório de 

procedimentos que tenham por objetivo a melhoria de desempenho dos sistemas.  

 

10.29.   resentar  no ato da assinat ra do contrato e a cada reno a  o  as com ro a  es de 

man ten  o das  arcerias com  ro edores de tecno o ias  mediante dec ara  o /contrato com 

o fa ricante o  se  re resentante oficia    s  arcerias a serem com ro adas s o as mesmas 

exigidas pela ABNT ou órgão nacional competente.  

 

10.30.  anter  d rante a e ec   o do  ontrato  todas as condi  es de  a i ita  o e 

  a ifica  o e i idas e necess rias  ara   e todos os ser i os se am rea i ados com  ti i a  o 

eficiente dos rec rsos dis on  eis;  

 

10.31.  restar os ser i os, com profissionais adequadamente capacitados e qualificados, com 

o con ecimento e e  eri ncia com at  eis com os ser i os a serem rea i ados.  

 

10.32. Orientar seus profissionais, no sentido de:  

 

10.32.1.  reser ar a inte ridade e   ardar si i o das informa  es de   e fa em  so, bem 

como zelar e proteger os respectivos rec rsos de  rocessamento de informa  es.  

 

10.32.2.   m rir a  e is a  o  i ente  so   ena de incorrer nas san  es disci  inares e  e ais 

ca   eis. 

  

10.32.3.  ti i ar os Sistemas de  nforma  es das entidades e os rec rsos a e a re acionados 

somente  ara os fins  re istos  e as normas de se  ran a em  i or na            . 

  

10.32.4.  anter o car ter si i oso da sen a de acesso aos rec rsos e Sistemas da 

CONTRATANTE. 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

10.27. Os procedimentos deverão ser aprovados pelo gestor do Contrato e guardarão total

compatibilidade com os termos deste Termo de Referência;

10.28. Desde que não sejam descumpridas as especificações deste Termo de Referência e as

normas do Edital, a EMPRESA CONTRATADApoderá propor alterações em seu relatório de

procedimentos que tenham por objetivo a melhoria de desempenho dossistemas.

10.29. Apresentar, no ato da assinatura do contrato e a cada renovação, as comprovações de

manutenção das parcerias com provedores de tecnologias, mediante declaração /contrato com

o fabricante ou seu representante oficial. As parcerias a serem comprovadas são as mesmas

exigidas pela ABNT ou órgão nacional competente.

10.30. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas e necessárias para que todos os serviços sejam realizados com utilização

eficiente dos recursos disponíveis;

10.31. Prestar os serviços, com profissionais adequadamente capacitados e qualificados, com

o conhecimento e experiência compatíveis com os serviços a serem realizados.

10.32. Orientar seus profissionais, no sentido de:

10.32.1. Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem

como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de informações.

10.32.2. Cumprir a legislação vigente, sob pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais

cabíveis.

10.32.3. Utilizar os Sistemas de Informações das entidades e os recursos a ela relacionados

somente para os fins previstos pelas normas de segurança em vigor na CONTRATANTE.

10.32.4. Manter o caráter sigiloso da senha de acesso aos recursos e Sistemas da

CONTRATANTE.
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10.32.5.   ster-se de com arti  ar  so    a   er forma  informa  es confidenciais com 

o tros   e n o ten am a de ida a tori a  o de acesso. 

 

10.32.6.  es onder  or todo e   a   er acesso aos rec rsos de inform tica e dados das 

 nidades da               em como  e os efeitos desses acessos efeti ados atra  s do 

se  códi o de identifica  o o  o tro atri  to  ara esse fim  ti i ado. 

 

10.32.7.  es eitar a  roi i  o de n o  sar  ins ecionar  co iar o  arma enar  ro ramas de 

com  tador o    a   er o tro materia   em  io a  o da  ei de direitos a torais (copyright).  

 

10.32.8. Manter os Sistemas de controle atualizados permanentemente. 

 

10.33. Exercer controle de assiduidade e da pontualidade de seus profissionais. 

 

10.34   catar as orienta  es da              s  eitando-se   mais am  a e irrestrita 

fisca i a  o, prestando os esc arecimentos so icitados e atendendo  s rec ama  es form  adas;  

 

10.35. S  stit ir  no  ra o m  imo de 4     arenta e oito   oras os  rofissionais afastados 

 or moti os di ersos  f rias   icen as  re istas  or  ei e o tros casos   stificados o  n o   de 

forma a n o ca sar descontin idade na  resta  o dos ser i os.  

 

10.36. S  stit ir imediatamente o  rofissiona    e se a considerado ina to  ara os ser i os a 

serem prestados, seja por incapacidade profissional, atitude inconveniente ou falta de 

urbanidade ou que venha a transgredir as normas disciplinares da CONTRATANTE;  

 

10.37.  ss mir a res onsa i idade  or todos os encar os fiscais   re idenci rios e dis osi  es 

constantes de  actos  a orais aos   ais esti er s  metida e o ri a  es  re istas na  e is a  o 

socia  e tra a  ista em  i or  o ri ando-se a sa d -los na   oca  ró ria. 

  

10.38.  ss mir a res onsa i idade  or todas as  ro id ncias e o ri a  es esta e ecidas na 

 e is a  o es ec fica de acidentes do tra a  o    ando forem   timas os se s  rofissionais no 

 

10.32.5. Abster-se de compartilhar, sob qualquer forma, informações confidenciais com

outros que não tenham a devida autorização de acesso.

10.32.6. Responder por todo e qualquer acesso aos recursos de informática e dados das

unidades da CONTRATANTE, bem como pelos efeitos desses acessos efetivados através do

seu código de identificação ou outro atributo para esse fim utilizado.

10.32.7. Respeitar a proibição de não usar, inspecionar, copiar ou armazenar programas de

computador ou qualquer outro material, em violação dalei de direitos autorais (copyright).

10.32.8. Manter os Sistemas de controle atualizados permanentemente.

10.33. Exercer controle de assiduidade e da pontualidade de seus profissionais.

10.34. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

10.35. Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas os profissionais afastados

por motivos diversos (férias, licenças previstas por lei e outros casos justificados ou não), de

forma a não causar descontinuidade na prestação dos serviços.

10.36. Substituir imediatamente o profissional que seja considerado inapto para os serviços a

serem prestados, seja por incapacidade profissional, atitude inconveniente ou falta de

urbanidade ou que venha a transgredir as normas disciplinares da CONTRATANTE;

10.37. Assumir a responsabilidade por todos os encargosfiscais, previdenciários e disposições

constantes de pactos laborais aos quais estiver submetida e obrigações previstas na legislação

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.

10.38. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no
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desem en o dos ser i os o  em cone  o com e es  ainda   e ocorrido nas de end ncias da 

CONTRATANTE;  

 

10.39.  catar e o edecer as normas de  ti i a  o e se  ran a das de end ncias da 

             inc  si e   anto a imediata e forma  so icita  o de descredenciamento de 

todos os  ri i   ios de acesso a sistemas  informa  es e rec rsos, quando do desligamento de 

profissionais sob sua responsabilidade.  

 

10.40.  e ortar a               ais  er anorma idades  erros e irre   aridades 

o ser ados no desen o  imento dos ser i os  ca sados  or a  es dos  rofissionais 

contratados  de ser idores     icos o  de terceiros. 

 

10.41.  anter os se s  rofissionais informados   anto  s normas disci  inares da 

             e i indo s a fie  o ser  ncia  es ecia mente   anto    ti i a  o e 

se  ran a das insta a  es. 

 

10.42.  anter os se s  rofissionais con enientemente tra ados e identificados  or crac  s  no 

 oca  onde esti er a ser i o da                             oder   a se  crit rio  

fornecer crac   de identifica  o.  

 

10.43. Responsabili ar-se  e os danos ca sados diretamente a             o  a 

terceiros decorrentes de s a c   a o  do o   ando da e ec   o dos ser i os  n o e c  indo o  

red  indo essa res onsa i idade   fisca i a  o o  o acom an amento  e a            . 

  

10.44. Indeni ar os  re    os e re arar os danos ca sados a             e a terceiros  or 

se s  rofissionais na e ec   o dos ser i os constantes deste  ermo de  efer ncia. 

  

10.45.  a ar aos  rofissionais   e at arem nos ser i os  restados a            .  

 

10.46.  anter  sem  n s adiciona  ao  ontrato  nas de end ncias da              

d rante o  or rio de e  ediente comercia    m  re osto  dministrati o forma mente 

desi nado    e ser  res ons  e   e a e  i e e  e o  om andamento do  ontrato, com 

autoridade para responder pela EMPRESA CONTRATADA.  

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

Initituto -
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desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorrido nas dependências da

CONTRATANTE;

10.39. Acatar e obedecer as normas de utilização e segurança das dependências da

CONTRATANTE, inclusive quanto a imediata e formal solicitação de descredenciamento de

todos os privilégios de acesso a sistemas, informações e recursos, quando do desligamento de

profissionais sob sua responsabilidade.

10.40. Reportar a CONTRATANTE quaisquer anormalidades, erros e irregularidades

observados no desenvolvimento dos serviços, causados por ações dos profissionais

contratados, de servidores públicos ou de terceiros.

10.41. Manter os seus profissionais informados quanto às normas disciplinares da

CONTRATANTE, exigindo sua fiel observância, especialmente quanto à utilização e

segurança das instalações.

10.42. Manter os seus profissionais convenientemente trajados e identificados por crachás, no

local onde estiver a serviço da CONTRATANTE. A CONTRATANTEpoderá, a seu critério,

fornecer crachá de identificação.

10.43. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

10.44. Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados à CONTRATANTEe a terceiros por

seus profissionais na execução dos serviços constantes deste Termo de Referência.

10.45. Pagar aos profissionais que atuarem nos serviços prestados a CONTRATANTE.

10.46. Manter, sem ônus adicional ao Contrato, nas dependências da CONTRATANTE,

durante o horário de expediente comercial, um Preposto Administrativo formalmente

designado, que será responsável pela equipe e pelo bom andamento do Contrato, com

autoridade para responder pela EMPRESA CONTRATADA.
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10.47.   ocar nas de end ncias da              m  erente de  ro etos o   na ista de 

Sistemas   e res onda tecnicamente  e a e ec   o dos ser i os e   e ten a a tonomia  ara 

 raticar as a  es necess rias ao adequado cumprimento do Contrato.  

 

10.48.  e arar  corri ir  remo er e reconstr ir   s s as e  ensas  no tota  o  em  arte  os 

ser i os efet ados referentes ao o  eto em   e se  erifi  em   cio  defeitos o  incorre  es 

res  tantes da e ec   o, sem que estas medidas causem reflexos nos demais projetos em 

andamento.  

 

10.49.  anter se s f ncion rios ade  adamente   a ificados no  so das ferramentas  

metodo o ias   rocessos e tecno o ias o  eto deste  ermo de  efer ncia.  

 

10.50.  artici ar  dentro do  er odo com reendido entre a assinat ra do  ontrato e o in cio da 

 resta  o dos ser i os  de re ni o com a e  i e de t cnicos da            , para 

alinhamento de expectativas contratuais.  

 

10.51. Participar, mensalmente, de re ni es  erenciais de a a ia  o  con ocadas  e a 

             o  eti ando conso idar os res  tados dos re atórios a resentados. 

  

10.52.  ntre ar a             toda e   a   er doc menta  o  erada em f n  o da 

 resta  o de ser i os referentes ao o  eto deste  ermo de  efer ncia o ri ando se a ceder  em 

car ter definiti o  o direito  atrimonia  e a  ro riedade inte ect a  dos sistemas mantidos e 

dos res  tados  rod  idos d rante a  i  ncia do  ontrato, entendendo-se por resultados 

quaisquer estudos  re atórios  es ecifica  es  descri  es t cnicas   rotóti os  dados  

es  emas    antas  desen os  dia ramas  fontes dos códi os dos  ro ramas em   a   er 

m dia     inas na  ntranet e  nternet e doc menta  o did tica em  a e  o  em m dia 

e etr nica.  

 

10.53.              ficar   roi ida de  eic  ar e comercia i ar os  rod tos e 

informa  es  eradas  re ati as ao o  eto da  resta  o dos ser i os  sa  o se  o  er  r  ia 

a tori a  o  or escrito da            . 

 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

10.47. Alocar nas dependências da CONTRATANTE um Gerente de Projetos ou Analista de

Sistemas que responda tecnicamente pela execução dos serviços e que tenha autonomia para

praticar as ações necessárias ao adequado cumprimento do Contrato.

10.48. Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os

serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vício, defeitos ou incorreções

resultantes da execução, sem que estas medidas causem reflexos nos demais projetos em

andamento.

10.49. Manter seus funcionários adequadamente qualificados no uso das ferramentas,

metodologias, processos e tecnologias objeto deste Termo de Referência.

10.50. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do Contrato e o início da

prestação dos serviços, de reunião com a equipe de técnicos da CONTRATANTE, para

alinhamento de expectativas contratuais.

10.51. Participar, mensalmente, de reuniões gerenciais de avaliação, convocadas pela

CONTRATANTE,objetivando consolidar os resultados dosrelatórios apresentados.

10.52. Entregar a CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada em função da

prestação de serviços referentes ao objeto deste Termo de Referência obrigando se a ceder, em

caráter definitivo, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos sistemas mantidos e

dos resultados produzidos durante a vigência do Contrato, entendendo-se por resultados

quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados,

esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer

mídia, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia

eletrônica.

10.53. A CONTRATADA ficará proibida de veicular e comercializar os produtos e

informações geradas, relativas ao objeto da prestação dos serviços, salvo se houver prévia

autorização por escrito da CONTRATANTE.
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11. DA VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 

 

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

agendamento, deverá apresentar TERMO DE VISTORIA TÉCNICA, conforme modelo do 

Anexo VI, comprovando que visitou a Unidade de Educação Profissional e que tomou 

conhecimento de todas as condições gerais e particulares do DATA CENTER sob gestão da 

CONTRATANTE onde futuramente poderão ser executados os serviços, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da 

proposta e do integral cumprimento do Contrato. 

 

11.2. Deverá ser lavrado Termo de Vistoria (Modelo – Anexo VI) contendo a assinatura do 

Diretor do ITEGO no local descrito abaixo:  

 

11.2.1. ITEGO Governador Onofre Quinan.  

 

11.3. A proponente deverá obter autorização para realizar das visitas junto à Diretoria da 

CONTRATANTE , na Rua 86, 815, Quadra: F-21; Lote: 89 ; Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 

74083-385- Telefone: (62)3637-8040/ (62) 3637-8041. Na oportunidade, a proponente 

interessada receberá a Autorização de Visita contendo informações, endereço da Unidade de 

Educação Profissional da SED, horário da visita e o nome dos respectivos responsáveis.  

 

11.4. Para obtenção da autorização da vistoria a proponente deverá designar 

representante(s), que deverá(ão) apresentar-se portando documentos que comprovem o 

vínculo empregatício, Contrato Social ou outros documentos que comprovem a atuação em 

nome da empresa.  

 

11.5. Apenas o(s) preposto(s) indicado(s) pela proponente poderá(ão) realizar a vistoria.  

 

11.6. Todos os custos associados às vistorias serão de inteira responsabilidade da 

proponente. 

 

11.7. O prazo final para realização das vistorias será até o dia 27/06/2017.  

 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

11. DA VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA

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

agendamento, deverá apresentar TERMO DE VISTORIA TÉCNICA, conforme modelo do

Anexo VI, comprovando que visitou a Unidade de Educação Profissional e que tomou

conhecimento de todas as condições gerais e particulares do DATA CENTER sob gestão da

CONTRATANTE onde futuramente poderão ser executados os serviços, não podendo

invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da

proposta e do integral cumprimento do Contrato.

11.2. Deverá ser lavrado Termo de Vistoria (Modelo — Anexo VT) contendo a assinatura do

Diretor do ITEGOno local descrito abaixo:

11.2.1. TTEGO Governador Onofre Quinan.

11.3. A proponente deverá obter autorização para realizar das visitas junto à Diretoria da

CONTRATANTE, na Rua 86, 815, Quadra: F-21; Lote: 89: Setor Sul, Goiânia/GO, CEP

74083-385- Telefone: (62)3637-8040/ (62) 3637-8041. Na oportunidade, a proponente

interessada receberá a Autorização de Visita contendo informações, endereço da Unidade de

Educação Profissional da SED, horário da visita e o nomedos respectivos responsáveis.

11.4. Para obtenção da autorização da vistoria a proponente deverá designar

representante(s), que deverá(ão) apresentar-se portando documentos que comprovem o

vínculo empregatício, Contrato Social ou outros documentos que comprovem a atuação em

nome da empresa.

11.5. Apenas o(s) preposto(s) indicado(s) pela proponente poderá(ão) realizar a vistoria.

11.6. Todos os custos associados às vistorias serão de inteira responsabilidade da

proponente.

11.7. O prazo final para realização das vistorias será até o dia 27/06/2017.
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11.8. 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. 

 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

12.1. O contrato com a empresa vencedora, a partir de sua assinatura, será de 45 (quarenta e 

cinco) meses. 

 

12.2.  O contrato, para os Objetos de Chamamento e respectivas Organizações Sociais 

qualificadas acima no Processo Seletivo, compreende determinado prazo de vigência, 

especificado acima no item 12.1, pois o sistema aludido é fator expoente, de caráter 

imprescindível à boa execução do projeto, não podendo assim esta vigência configurar-se de 

maneira fracionada sob-risco da perca de transmissão de dados e confusão dos mesmos em 

uma eventual troca de prestadora de serviço culminando em um transtorno irreparável, de teor 

catastrófico no que concerne o ponto de vista fiscal, tributário, contábil, prestação de contas e 

outros fatos inerentes a este. Importante ressaltar ainda que a troca continua ou a renovação da 

mesma empresa, de igual modo, fere o principio da economicidade, previsto no art. 70, da 

CF/88, pois torna o processo demasiadamente oneroso. 

 

12.3. Ante a disposição de satisfazer o princípio da economicidade, inerente a administração 

pública, previsto no art. 70, da CF/88, o contrato poderá ser renovado por igual período sob 

a justificativa da promoção de resultados esperados com o menor custo possível, observados 

os critérios de conveniência, oportunidade e necessidade da CONTRATANTE, renovando o 

contrato de prestação de serviços mediante aditivos. 

 

13. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

13.1. As manutenções evolutivas e adaptativas dos sistemas serão realizadas nas 

dependências da CONTRATADA.  

 

13.2. Os serviços de manutenção e sustentação do Data Center físico e Nuvem da 

CONTRATADA (espelhamento) serão realizados nas dependências da CONTRATADA.  

 

 

11.8. 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.

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. O contrato com a empresa vencedora, a partir de sua assinatura, será de 45 (quarenta e

cinco) meses.

12.2. O contrato, para os Objetos de Chamamento e respectivas Organizações Sociais

qualificadas acima no Processo Seletivo, compreende determinado prazo de vigência,

especificado acima no item 12.1, pois o sistema aludido é fator expoente, de caráter

imprescindível à boa execução do projeto, não podendo assim esta vigência configurar-se de

maneira fracionada sob-risco da perca de transmissão de dados e confusão dos mesmos em

uma eventual troca de prestadora de serviço culminando em um transtorno irreparável, de teor

catastrófico no que concerne o ponto de vista fiscal, tributário, contábil, prestação de contas e

outros fatos inerentes a este. Importante ressaltar ainda que a troca continua ou a renovação da

mesma empresa, de igual modo, fere o principio da economicidade, previsto no art. 70, da

CF/88, pois torna o processo demasiadamente oneroso.

12.3. Ante a disposição de satisfazer o princípio da economicidade, inerente a administração

pública, previsto no art. 70, da CF/88, o contrato poderá ser renovado por igual período sob

a justificativa da promoção de resultados esperados com o menor custo possível, observados

os critérios de conveniência, oportunidade e necessidade da CONTRATANTE,renovando o

contrato de prestação de serviços mediante aditivos.

13. LOCAL DE EXECUÇÃODOS SERVIÇOS

13.1. As manutenções evolutivas e adaptativas dos sistemas serão realizadas nas

dependências da CONTRATADA.

13.2. Os serviços de manutenção e sustentação do Data Center físico e Nuvem da

CONTRATADA(espelhamento) serão realizados nas dependências da CONTRATADA.
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13.3. Os serviços de disponibilização, gerenciamento e manutenção para atendimento 

Service Desk serão realizados nas dependências da CONTRATADA.  

 

13.4. Os serviços de assistência técnica serão executados nas dependências da 

CONTRATADA. 

 

14. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE OBJETO 

 

14.1. Poderão ser realizados acréscimos do valor originalmente contratado, sempre que a 

quantidade de serviço demande elevação dos custos do escritório, principalmente em 

relação à necessidade de contratação de mão de obra. 

 

15. DESLOCAMENTO 

  

15.1. A CONTRATANTE não arcará com custos adicionais relacionados ao deslocamento 

de profissionais da CONTRATADA, sendo de sua responsabilidade arcar com os custos de 

transporte aéreo e terrestre, alimentação, hospedagem de todos os profissionais envolvidos 

no planejamento, desenvolvimento e execução dos serviços, contratados diretamente pela 

CONTRATADA. 

 

15.2. Todas as informações constantes ao longo desse Termo de Referência, notadamente no 

Item 4 e Anexo IV do Termo de Referência são suficientes para o completo 

dimensionamento dos volumes de serviços.  

 

16. FORMA DE PAGAMENTO 

 

16.1. Após assinatura do contrato nas condições do item 6.3 do Processo Seletivo, o 

pagamento inicial, será efetuado até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal do 

prestador de serviços. 

 

16.2. Após a realização dos serviços e do seu recebimento, conforme estabelecido neste 

Termo de Referência e seus anexos, a CONTRATADA deverá protocolizar a Nota 

Fiscal/Fatura correspondente na sede da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês 

subsequente ao fornecimento da prestação de serviço. 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

13.3. Os serviços de disponibilização, gerenciamento e manutenção para atendimento

Service Desk serão realizados nas dependências da CONTRATADA.

13.4. Os serviços de assistência técnica serão executados nas dependências da

CONTRATADA.

14. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE OBJETO

14.1. Poderão ser realizados acréscimos do valor originalmente contratado, sempre que a

quantidade de serviço demande elevação dos custos do escritório, principalmente em

relação à necessidade de contratação de mão de obra.

15. DESLOCAMENTO

15.1. A CONTRATANTE não arcará com custos adicionais relacionados ao deslocamento

de profissionais da CONTRATADA,sendo de sua responsabilidade arcar com os custos de

transporte aéreo e terrestre, alimentação, hospedagem de todos os profissionais envolvidos

no planejamento, desenvolvimento e execução dos serviços, contratados diretamente pela

CONTRATADA.

15.2. Todas as informações constantes ao longo desse Termo de Referência, notadamente no

Item 4 e Anexo IV do Termo de Referência são suficientes para o completo

dimensionamento dos volumes de serviços.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1. Após assinatura do contrato nas condições do item 6.3 do Processo Seletivo, o

pagamento inicial, será efetuado até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal do

prestador de serviços.

16.2. Após a realização dos serviços e do seu recebimento, conforme estabelecido neste

Termo de Referência e seus anexos, a CONTRATADA deverá protocolizar a Nota

Fiscal/Fatura correspondente na sede da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês

subsequente ao fornecimento da prestação de serviço.
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16.3. Após avaliação, a CONTRATANTE, certificando-se de que os produtos foram 

entregues e os serviços foram realizados em conformidade com as normas estabelecidas 

neste Termo de Referência, e no respectivo CONTRATO atestará por intermédio da 

Comissão designada para tal fim, a fatura correspondente.  

 

16.4. A fatura deverá ser protocolizada na sede da CONTRATANTE. 

 

16.5. A nota fiscal deverá ser preenchida com a descrição dos serviços e a parcela a que se 

refere, juntamente com um relatório de atividades o qual deverá conter, no mínimo:  

a. Descrição das atividades desenvolvidas no período;  

b. Atividades previstas para o período subsequente;  

c. Pendências técnicas e administrativas.  

 

16.6. Para a liberação do pagamento, a CONTRATADA juntamente com a fatura deverá 

apresentar de maneira atualizada a mesma documentação apresentadas no item 3.4 do 

Processo Seletivo.  

 

16.7. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 

prazo para o pagamento estipulado, passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação. 

 

16.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar  pendência 

em relação à entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

16.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar qualquer 

incompatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigida no processo 

seletivo, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

16.10. Caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a CONTRATANTE efetuará as devidas 

retenções nos pagamentos. 

 

 

16.3. Após avaliação, a CONTRATANTE, certificando-se de que os produtos foram

entregues e os serviços foram realizados em conformidade com as normas estabelecidas

neste Termo de Referência, e no respectivo CONTRATO atestará por intermédio da

Comissão designada paratal fim, a fatura correspondente.

16.4. A fatura deverá ser protocolizada na sede da CONTRATANTE.

16.5. A nota fiscal deverá ser preenchida com a descrição dos serviços e a parcela a que se

refere, juntamente com um relatório de atividades o qual deverá conter, no mínimo:

a. Descrição das atividades desenvolvidas no período;

b. Atividades previstas para o período subsequente;

c. Pendências técnicas e administrativas.

16.6. Para a liberação do pagamento, a CONTRATADAjuntamente com a fatura deverá

apresentar de maneira atualizada a mesma documentação apresentadas no item 3.4 do

Processo Seletivo.

16.7. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o

prazo para o pagamento estipulado, passará a ser contado a partir da data da sua

reapresentação.

16.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar pendência

em relação à entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

16.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar qualquer

incompatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigida no processo

seletivo, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

16.10. Caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a CONTRATANTE efetuará as devidas

retenções nos pagamentos.
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16.11. Ocorrendo atraso no pagamento para o qual a CONTRATADA não tenha concorrido 

de alguma forma, a mesma fará jus a compensação financeira devida, desde a data limite 

fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os 

encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula: 

 

EM = N x Vp x (I / 365*) onde: 

EM =  Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; 

N =  Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do 

efetivo pagamento; 

Vp  =  Valor da parcela em atraso; 

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100. 

* Em ano bissexto considerar o número 366. 

 

16.12. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência do CONTRATO, 

salvo exceção o disposto no item 16.12.1 deste instrumento. 

 

16.12.1. As mensalidades poderão ser reajustadas anualmente de com acordo com índice 

IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado mediante termo de aditivo contratual. 

 

16.13. Para a emissão da Nota Fiscal/Fatura, o número do CNPJ da CONTRATANTE 

encontra-se no objeto deste Termo de Referência. 

 

16.14. Após avaliação, a CONTRATANTE, certificando-se de que os serviços foram 

realizados em conformidade com as normas estabelecidas neste Termo de Referência, parte 

integrante do Processo Seletivo, e no respectivo CONTRATO, atestará por intermédio da 

Comissão designada para tal fim, a fatura correspondente a cada mês, por todo o período da 

oferta e manutenção dos serviços.  

 

16.15. O pagamento será efetuado com base nos serviços prestados e efetivamente 

executados, conforme previsto abaixo:  

 

 

Elicentenuc  RECEGECON reger IBRACEDS

16.11. Ocorrendo atraso no pagamento para o qual a CONTRATADA não tenha concorrido

de alguma forma, a mesma fará jus a compensação financeira devida, desde a data limite

fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os

encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM=Nx Vpx(1/365*) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do

efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I= IPCAanual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

* Em ano bissexto considerar o número 366.

16.12. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência do CONTRATO,

salvo exceção o disposto no item 16.12.1 deste instrumento.

16.12.1. As mensalidades poderão ser reajustadas anualmente de com acordo com índice

IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado mediante termo de aditivo contratual.

16.13. Para a emissão da Nota Fiscal/Fatura, o número do CNPJ da CONTRATANTE

encontra-se no objeto deste Termo de Referência.

16.14. Após avaliação, a CONTRATANTE, certificando-se de que os serviços foram

realizados em conformidade com as normas estabelecidas neste Termo de Referência, parte

integrante do Processo Seletivo, e no respectivo CONTRATO,atestará por intermédio da

Comissão designada para tal fim, a fatura correspondente a cada mês, por todo o período da

oferta e manutenção dosserviços.

16.15. O pagamento será efetuado com base nos serviços prestados e efetivamente

executados, conforme previsto abaixo:
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16.15.1. Em parcela única ou de forma parcelada, 15% (quinze por cento) do valor total do 

contrato, após a execução dos serviços de implantação previstos no item 4 deste Termo de 

Referência;  

 

16.15.2. Em 44 (quarenta e quatro) parcelas iguais e consecutivas, 85% (oitenta e cinco por 

cento) do valor total do contrato, referente aos serviços de suporte no item 4, 

correspondendo, cada parcela, a aproximadamente 1,086%. 

 

16.16. Os desembolsos ocorrerão parcelados e sucessivamente, após o recebimento da nota 

fiscal em até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação de serviços mediante 

os serviços executados demonstrados no relatório de atividades. 

 

17. TERMOS OBRIGATÓRIOS NA PROPOSTA  

 

17.1. A Proposta deverá seguir os seguintes ditames: 

 

17.1.1. Apresentada impressa, datada e rubricada em todas as suas folhas e, ao final, 

assinada por um representante comprovadamente habilitado pela proponente, não podendo 

conter emendas, rasuras ou entrelinhas e elaborada considerando as seguintes condições: 

 

a) Indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, 

contados da data de apresentação. 

 

b) Ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo 

todos os custos com eventuais salários, leis sociais, trabalhistas, Súmulas do TST, Acordos e 

Convenções Coletivas de Trabalho das respectivas categorias, seguros, impostos, taxas e 

contribuições, transporte, alimentação, uniformes, despesas administrativas e lucros, 

insumos e demais benefícios garantidos em norma coletiva, necessários à sua composição, 

despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora publicado, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente. 

 

c) A comprovação de experiência com serviços contábeis voltados a Organizações Não 

Governamentais em Fundações, Associações e principalmente com Contratos de Gestão em 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

16.15.1. Em parcela única ou de forma parcelada, 15% (quinze por cento) do valor total do

contrato, após a execução dos serviços de implantação previstos no item 4 deste Termo de

Referência;

16.15.2. Em 44 (quarenta e quatro) parcelas iguais e consecutivas, 85% (oitenta e cinco por

cento) do valor total do contrato, referente aos serviços de suporte no item 4,

correspondendo, cada parcela, a aproximadamente 1,086%.

16.16. Os desembolsos ocorrerão parcelados e sucessivamente, após o recebimento da nota

fiscal em até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação de serviços mediante

os serviços executados demonstrados norelatório de atividades.

17. TERMOS OBRIGATÓRIOS NA PROPOSTA

17.1. A Proposta deverá seguir os seguintes ditames:

17.1.1. Apresentada impressa, datada e rubricada em todas as suas folhas e, ao final,

assinada por um representante comprovadamente habilitado pela proponente, não podendo

conter emendas, rasuras ou entrelinhas e elaborada considerando as seguintes condições:

a) Indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 90 (noventa) dias corridos,

contados da data de apresentação.

b) Ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo

todos os custos com eventuais salários, leis sociais, trabalhistas, Sâmulas do TST, Acordos e

Convenções Coletivas de Trabalho das respectivas categorias, seguros, impostos, taxas e

contribuições, transporte, alimentação, uniformes, despesas administrativas e lucros,

insumos e demais benefícios garantidos em norma coletiva, necessários à sua composição,

despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora publicado, não sendo

considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

c) A comprovação de experiência com serviços contábeis voltados a Organizações Não

Governamentais em Fundações, Associações e principalmente com Contratos de Gestão em
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Organizações Sociais, no que concerne a convênio, contratos de repasses, termo de parcerias e 

instrumento congêneres, e privados. 

 

17.1.2. As empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste Item serão 

desclassificadas. 

 

18. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

18.1. Em virtude da natureza civil da contratação, os funcionários contratados por parte da 

CONTRATADA aqueles não manterão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE. 

 

18.2. É de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer ônus ou encargos 

decorrentes das legislações fiscais e trabalhistas e sociais referentes aos funcionários. 

 

18.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer 

época, comprovante dos recolhimentos dos encargos decorrentes das legislações trabalhistas 

e previdenciárias, relacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestação de serviços. 

 

18.4. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestação dos serviços 

objeto deste contrato será arcado pela CONTRATADA. 

 

18.5. As empresas vencedoras deste processo deverão apresentar as seguintes certidões, a 

título de pagamento pelo serviço prestado: 

 

a) 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; 

 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa 

a Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
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DESENVOLVIMENTO
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Organizações Sociais, no que concerne a convênio, contratos de repasses, termo de parcerias e

instrumento congêneres, e privados.

17.1.2. As empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste Item serão

desclassificadas.

18. DAS CONSIDERAÇÕESFINAIS

18.1. Em virtude da natureza civil da contratação, os funcionários contratados por parte da

CONTRATADA aqueles não manterão qualquer vínculo empregatício com a

CONTRATANTE.

18.2. É de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer ônus ou encargos

decorrentes das legislações fiscais e trabalhistas e sociais referentes aos funcionários.

18.3. A CONTRATANTEse reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer

época, comprovante dos recolhimentos dos encargos decorrentes das legislações trabalhistas

e previdenciárias, relacionadas aos seus funcionários envolvidos nesta prestação de serviços.

18.4. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestação dos serviços

objeto deste contrato será arcado pela CONTRATADA.

18.5. As empresas vencedoras deste processo deverão apresentar as seguintes certidões, a

título de pagamento pelo serviço prestado:

a) 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;

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio de Certidão relativa

a Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de 

Goiás; 

 

d) 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; 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 

Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, 

contado da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho 

[Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais 

Regionais do Trabalho). 

 

f) 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; 

 

Goiânia, 30 de junho de 2017. 

 

 

 

ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA 

Diretor - Presidente 

IBRACEDS 

 

 

ALCIONE MICLOS JUNIOR 

Diretor – Presidente 

FAESPE 

 

 

ARMÊNIO DE SOUZA RANGEL 

Diretor - Presidente 

INSTITUTO REGER 

 

 

ALMÉRIO MARQUES LEÃO 

Diretor - Presidente 

CEGECON 

 

LUIZ ANTONIO SIGNATES FREITAS 

Diretor - Presidente 

CENTEDUC 

  

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de

Goiás;

d) 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;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei

Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias,

contado da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho

[Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais

Regionais do Trabalho).

f) 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;

Goiânia, 30 de junho de 2017.

ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA ARMÊNIO DE SOUZA RANGEL

Diretor - Presidente Diretor - Presidente

IBRACEDS INSTITUTO REGER

ALCIONE MICLOS JUNIOR
ALMÉRIO MARQUES LEÃO

Diretor — Presidente :

FAESPE Diretor - Presidente

CEGECON

LUIZ ANTONIO SIGNATES FREITAS

Diretor - Presidente

CENTEDUC
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL DE 

CHAMAMENTO 

 

 

 

  

 

A............................................................................................................................ devidamente 

inscrita sob o CNPJ nº ............................................................................. declara ter total 

conhecimento e concorda com os termos e anexos do processo seletivo nº ____/2017 

disponibilizado pela CONTRATANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa  

(firma reconhecida) 

Nome da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOSDO EDITAL DE

CHAMAMENTO

Áiiiaaa aaaaaoaa aa aaaa aaa aaa aaa aa aaaa aaa canoa naa aaa aaa aaa cancanaaa aaa tanaaacans devidamente

inscrita sob o CNPJ Nº ceara declara ter total

conhecimento e concorda com os termos e anexos do processo seletivo nº /2017

disponibilizado pela CONTRATANTE.

 

Assinatura do representante legal da empresa

(firma reconhecida)

Nome da Empresa

PDO09/PS-009/2017R2

41



  
 
 

 
PD009/PS-009/2017R2 

    42 

 

ANEXO III 

DA PROVA DE CONCEITO (AMOSTRA) 

 

1. As empresas habilitadas deverão apresentar prova de conceito, a ser agendada no prazo de 

até 03 (três) dias úteis após a definição da fase de classificação e habilitação das concorrentes 

prevista nos ENVELOPES 1 e 2, para demonstrar o atendimento dos itens deste Termo de 

Referência, sendo automaticamente inabilitada e chamada a próxima colocada e assim, 

sucessivamente, se não comprovar o atendimento dos requisitos técnicos exigidos.  

 

1.1. A prova de conceito será agendada e marcada pela CONTRATANTE, e realizada nas 

dependências da mesma, ou em outro local a ser definido. 

 

1.2. A empresa deverá simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo 

presente Termo de Referência. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos 

necessários para execução do sistema através de conexão wi-fi, via browser, sob pena de 

desclassificação. 

 

1.3.  Será permitida a utilização de internet durante a demonstração. 

 

1.4 A Análise terá máxima duração de 4 (quatro) horas, podendo ser prorrogada a critério da 

Comissão de Avaliação. Havendo prorrogação, esta será em hora útil imediatamente posterior 

ao encerramento daquela. 

 

1.5 Os equipamentos utilizados para a análise do software ficarão retidos no local da 

demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso a licitante retire 

seus equipamentos do local da simulação, por qualquer período ou motivo antes do seu 

término, a Demonstração será considerada concluída, pela Comissão de Avaliação. 

 

1.6 É franqueado o acesso das empresas participantes do certame durante a Análise Técnica 

do Software, não se admitindo qualquer intervenção durante o exame, podendo as mesmas se 

manifestarem em momento oportuno. 

 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

ANEXO HI

DA PROVA DE CONCEITO (AMOSTRA)

1. As empresas habilitadas deverão apresentar prova de conceito, a ser agendada no prazo de

até 03 (três) dias úteis após a definição da fase de classificação e habilitação das concorrentes

prevista nos ENVELOPES 1 e 2, para demonstrar o atendimento dos itens deste Termo de

Referência, sendo automaticamente inabilitada e chamada a próxima colocada e assim,

sucessivamente, se não comprovar o atendimento dos requisitos técnicos exigidos.

11. A prova de conceito será agendada e marcada pela CONTRATANTE, e realizada nas

dependências da mesma, ou em outro local a ser definido.

1.2. A empresa deverá simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo

presente Termo de Referência. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos

necessários para execução do sistema através de conexão wi-fi, via browser, sob pena de

desclassificação.

1.3. Será permitida a utilização de internet durante a demonstração.

1.4 A Análise terá máxima duração de 4 (quatro) horas, podendo ser prorrogada a critério da

Comissão de Avaliação. Havendo prorrogação, esta será em hora útil imediatamente posterior

ao encerramento daquela.

1.5 Os equipamentos utilizados para a análise do software ficarão retidos no local da

demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso licitante retire

seus equipamentos do local da simulação, por qualquer período ou motivo antes do seu

término, a Demonstração será considerada concluída, pela Comissão de Avaliação.

1.6 E franqueado o acesso das empresas participantes do certame durante a Análise Técnica

do Software, não se admitindo qualquer intervenção durante o exame, podendo as mesmas se

manifestarem em momento oportuno.
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1.7 Aos que acompanharem a análise é vedada a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos 

durante o exame, sob pena de desclassificação ou solicitação de retirada do local aos 

cidadãos. Os referidos aparelhos deverão manter-se desligados e à vista da Comissão de 

Avaliação até o fim da demonstração. 

 

1.8  Após a análise a Comissão de Avaliação terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, para 

emitir um Parecer de Avaliação de Amostra do Software. 

 

1.9  Para cada funcionalidade, prevista para a presente solução, será avaliada segunda escala 

likert, adaptada abaixo. Uma vez avaliado todos os quesitos os pontos serão somados obtendo 

a pontuação para fins de verificação da aderência do sistema com os requisitos apresentados. 

A pontuação inferior a 129,5 pontos que corresponde a 87,5% de atendimentos aos requisitos 

demonstra a não aderência, sendo neste caso considerado inadequado, não atendendo as 

necessidades da CONTRATANTE.  

 

 

 

Para pontos de análise a ser definido pela CONTRATANTE, será dada nota de avaliação:  

 1,0 (um) para conceito - Satisfatório;  

 0,6 (zero, seis) para o conceito - Insatisfatório, no entanto com pouca intervenção o item 

atenderá ao requisito; 

 0,3 (zero, Três) para o conceito - Muito Insatisfatório, onde haverá necessidade de 

intervenção/desenvolvimento. 

 

2. Cronograma de execução da prova de conceito, independente dos módulos ou áreas onde 

são apresentadas na execução do sistema. 

 

2.1 Recursos Humanos 

 

2.1.1 Cadastramento de um profissional CLT e geração dos contratos de experiência e de 

trabalho. 

% 0,00% 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

Pontos obtidos 0 18,5 37 55,5 74 92,5 111 129,5 148

Parâmetros

Avaliação SatisfatórioInsatisfatórioMuito insatisfatório

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

1.7 Aos que acompanharem a análise é vedada a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos

durante o exame, sob pena de desclassificação ou solicitação de retirada do local aos

cidadãos. Os referidos aparelhos deverão manter-se desligados e à vista da Comissão de

Avaliação até o fim da demonstração.

1.8 Após a análise a Comissão de Avaliação terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, para

emitir um Parecer de Avaliação de Amostra do Software.

1.9 Para cada funcionalidade, prevista para a presente solução, será avaliada segunda escala

likert, adaptada abaixo. Uma vez avaliado todos os quesitos os pontos serão somados obtendo

a pontuação para fins de verificação da aderência do sistema com os requisitos apresentados.

A pontuação inferior a 129,5 pontos que corresponde a 87,5% de atendimentos aos requisitos

demonstra a não aderência, sendo neste caso considerado inadequado, não atendendo as

necessidades da CONTRATANTE.

 

 

            

% 0,00% 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

Pontos obtidos| 0 18,5 37 55,5 74 92,5 n1 129,5 148

Parâmetros <— |—s <|> <I|> <— |

Avaliação Muito insatisfatório | Insatisfatório Satisfatório  

Para pontos de análise a ser definido pela CONTRATANTE, será dada nota de avaliação:

e 1,0 (um) para conceito - Satisfatório;

e 0,6 (zero, seis) para o conceito - Insatisfatório, no entanto com pouca intervenção o item

atenderá ao requisito;

e 0,3 (zero, Três) para o conceito - Muito Insatisfatório, onde haverá necessidade de

intervenção/desenvolvimento.

2. Cronograma de execução da prova de conceito, independente dos módulos ou áreas onde

são apresentadas na execução do sistema.

2.1 Recursos Humanos

2.1.1 Cadastramento de um profissional CLT e geração dos contratos de experiência e de

trabalho.
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2.1.2 Geração de folha de pagamento com profissional cadastrado anteriormente. 

2.1.3 Simulação da recisão do profissional CLT 

 

2.2 Suprimentos 

2.2.1 Executar uma solicitação de compras 

2.2.2 Autorizar a solicitação de compras 

2.2.3 Enviar a compra finalizada pela financeira 

 

2.3 Finanças 

2.3.1 Cadastramento de um boleto bancário com documentação digitalizada anexa 

2.3.2 Apresentação do relatório financeiro após confirmação do crédito da saída 

2.3.3 Cadastrar entrada de recursos apresentando a diferença de valor no saldo da conta 

 

2.4 Contábil 

2.4.1 Demonstrar o lançamento de Itens ao plano de contas 

2.4.2 Apresentar um balancete 

2.4.3 Demonstrar um livro fiscal 

 

2.5 Jurídico  

2.5.1 Cadastrar processo jurídico trabalhista  

2.5.2 Apresentação de agendamento de audiências 

2.5.3 Cadastramento de prepostos 

 

2.6 Gestões de Projetos 

2.6.1 Visualizar o projeto, prazos e possíveis datas de renovação. 

2.6.2 Apresentar a gestão de parceiros da instituição. 

2.6.3 Apresentar os repasses recebidos do ente público vinculados aos projetos. 

 

2.7 Gestões de Patrimônio 

2.7.1 Cadastramento de patrimônio com foto digitalizada. 

2.7.2 Relatório de patrimônio com foto. 

2.7.3 Relatório de depreciação dos itens do patrimônio 
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2.1.2 Geração de folha de pagamento com profissional cadastrado anteriormente.

2.1.3 Simulação da recisão do profissional CLT

2.2 Suprimentos

2.2.1 Executar umasolicitação de compras

2.2.2 Autorizar a solicitação de compras

2.2.3 Enviar a comprafinalizada pela financeira

2.3 Finanças

2.3.1 Cadastramento de um boleto bancário com documentação digitalizada anexa

2.3.2 Apresentação do relatório financeiro após confirmação do crédito da saída

2.3.3 Cadastrar entrada de recursos apresentando a diferença de valor no saldo da conta

2.4 Contábil

2.4.1 Demonstrar o lançamento de Itens ao plano de contas

2.4.2 Apresentar um balancete

2.4.3 Demonstrar um livro fiscal

2.5 Jurídico

2.5.1 Cadastrar processo jurídico trabalhista

2.5.2 Apresentação de agendamento de audiências

2.5.3 Cadastramento de prepostos

2.6 Gestões de Projetos

2.6.1 Visualizar o projeto, prazos e possíveis datas de renovação.

2.6.2 Apresentar a gestão de parceiros da instituição.

2.6.3 Apresentar os repasses recebidos do ente público vinculados aos projetos.

2.7 Gestões de Patrimônio

2.7.1 Cadastramento de patrimônio com foto digitalizada.

2.7.2 Relatório de patrimônio com foto.

2.7.3 Relatório de depreciação dos itens do patrimônio
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2.8 Prestações de Contas e Envios de Dados 

2.8.1. Apresentação do módulo de prestação de contas em conformidade aos relatórios 

exigidos pela SED. 
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2.8 Prestações de Contas e Envios de Dados

2.8.1. Apresentação do módulo de prestação de contas em conformidade aos relatórios

exigidos pela SED.
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ANEXO IV 

TABELA DE ELEMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

 

1 
Unidade de 

Medida 

Módulo de 

Gestão 

Composição 

dos Processos 

Quant. 

meses/

usuário 

Implantação 

($) 

Manutenção 

($) 

1.1 Serviço 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Administração 

de Pessoal 
45 

  

1.2 Serviço Benefícios 45   

1.3 Serviço Documentos 

Eletrônicos 
45 

  

1.4 Serviço Quadro de vagas 45   

1.5 Serviço Orçamento de 

Pessoal 
45 

  

1.6 Serviço Cargos e 

Salários 
45 

  

1.7 Serviço Recrutamento e 

Seleção 
45 

  

1.8  Serviço Treinamento 45   

1.9 Serviço Segurança do 

Trabalho 
45 

  

1.10 Serviço Painel de Gestão 45   

1.11 Serviço Gestão de 

Desempenho 
45 

  

1.12 Serviço Carreira e 

Sucessão 
45 

  

1.13 Serviço 

Suprimentos 

Solicitação de 

Compra 
45 

  

1.14 Serviço Cotação de 

Preço 
45 

  

1.15 Serviço Ordens de 

Compra 
45 

  

1.16 Serviço Contratos 45   

1.17 Serviço Notas Fiscais de 

Entrada 
45 

  

1.18 Serviço Coleta de 

Produtos em 

Fornecedores 

45 

  

1.19 Serviço Controle de 

Estoque 
45 

  

1.29 Serviço Requisição 

Eletrônica 
45 

  

 

ANEXO IV

TABELA DE ELEMENTOSPARA COMPOSIÇÃODE PREÇOS

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

   

I Unidade de Módulo de Composição cas Implantação Manutenção

Medida Gestão dos Processos Vs ($) ($)
usuário

11 Serviço Administração
45

de Pessoal

1.2 Serviço Benefícios 45

13 Serviço Documentos
A 45

Eletrônicos

1.4 Serviço Quadro de vagas 45

1.5 Serviço Orçamento de
45

Pessoal

1.6 Serviço Gestão de Cargos e As

Salários
: Recursos

1.7 Serviço Recrutamento e
Humanos - 45

Seleção

1.8 Serviço Treinamento 45

1.9 Serviço Segurança do As

Trabalho

1.10 Serviço Painel de Gestão 45

111 Serviço Gestão de
45

Desempenho

1.12 Serviço Carreira e
- 45

Sucessão

1.13 Serviço Solicitação de
45

Compra

1.14 Serviço Cotação de
45

Preço

1.15 Serviço Ordens de
45

Compra

1.16 Serviço Contratos 45

1.17 Serviço Suprimentos Notas Fiscais de As

Entrada

1.18 Serviço Coleta de

Produtos em 45

Fornecedores

1.19 Serviço Controle de As

Estoque

1.29 Serviço Requisição
Ao 45

Eletrônica       
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1.30 Serviço Análise de 

Reposição 
45 

  

1.31 Serviço Inventário 45   

1.32 Serviço 

Finanças 

Caixa e Bancos 45   

1.33 Serviço Aplicações e 

Financiamentos 
45 

  

1.34 Serviço Fluxo de Caixa 45   

1.35 Serviço Conciliação 45   

1.36 Serviço Orçamentos 45   

1.37 Serviço Controle de 

Contas 

Financeiras 

45 

  

1.38 Serviço Fluxo de Caixa 

Gerencial 
45 

  

1.39 Serviço Controle 

Financeiro 
45 

  

1.40 Serviço Controle Físico 45   

1.41. Serviço Preparação de 

Orçamento 
45 

  

1.42 Serviço 

Contábil 

Contabilidade 45   

1.43  Contabilidade 

Multimoeda 
45 

  

1.44 Serviço Arquivos Fiscais 45   

1.45 Serviço Visões 

Contábeis 
45 

  

1.46 Serviço Escrituração 45   

1.47 Serviço  CIAP 45   

1.48 Serviço Exportação de 

dados 
45 

  

1.49 Serviço Operação de 

Cálculos Fiscais 
45 

  

1.50 Serviço Arquivos Fiscais 45   

1.51 Serviço Jurídico Jurídico 45   

1.52 Serviço Projetos Projetos 45   

1.53 Serviço 

Patrimônio 

Controle dos 

Bens 
45 

  

1.54 Serviço Atualização 

Patrimonial 
45 

  

1.55 Serviço Inventário 

Patrimonial 
45 

  

1.56 Serviço Prestação de 

Contas e 

Envio de 

Dados 

Arquivos Fiscais 45   

1.57 Serviço Exportação de 

Dados 45 

  

2. Usuários (Item 4.6 – Termo de Referência) 

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

Inrtiuto a

Elicentenuc  NEcEcECON fCOEI IBRACEDS
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1.30 Serviço Análise de As

Reposição

1.31 Serviço Inventário 45

1.32 Serviço Caixa e Bancos 45

1.33 Serviço Aplicações e As

Financiamentos

1.34 Serviço Fluxo de Caixa 45

1.35 Serviço Conciliação 45

1.36 Serviço Orçamentos 45

1.37 Serviço Controle de

. Contas 45
Finanças . .

Financeiras

1.38 Serviço Fluxo de Caixa
. 45

Gerencial

1.39 Serviço Controle
. . 45

Financeiro

1.40 Serviço Controle Físico 45

141. Serviço Preparação de As

Orçamento

1.42 Serviço Contabilidade 45

1.43 Contabilidade As

Multimoeda

1.44 Serviço Arquivos Fiscais 45

1.45 Serviço Visões
ao 45

Contábeis

1.46 Serviço Contábil Escrituração 45

1.47 Serviço CIAP 45

1.48 Serviço Exportação de
45

dados

1.49 Serviço Operação de As

Cálculos Fiscais

1.50 Serviço Arquivos Fiscais 45

1.51 Serviço Jurídico Jurídico 45

1.52 Serviço Projetos Projetos 45

1.53 Serviço Controle dos
45

Bens

1.54 Serviço Patrimônio Atualização As

Patrimonial

1.55 Serviço Inventário
. . 45

Patrimonial

1.56 Serviço Prestação de Arquivos Fiscais 45

1.57 Serviço Contas e Exportação de

Envio de Dados 45

Dados

2. Usuários (Item 4.6 — Termo de Referência)
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2.1 Usuário Full 100   

2.2 Usuário Limitado 400   

3. Serviço de Suporte e Customização (Item 4.4 – Termo de Referência) 

3.1 Horas 4.400   

4. Processamento de folhas de funcionários (Item 4.5 – Termo de Referência) 

4.1 Processamento de folhas de funcionários 5.000   

5. Módulos Adicionais (Item 4.3 – Termo de Referência) 

5.1. Adicionais de Módulos Implantados e 

Parametrizados 
10 

  

6. Licença e Hospedagem ( Item 4.7 – Termo de Referência) 

6.1 Licença e Hospedagem 45   

Valor Total   

Valor Total Global  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

  

Inrtiuto da

Elicentenuc Nycececon GOES IBRACEDS
 

 

    
 

 

 

 

 

  
      

21 Usuário Full 100

2.2 Usuário Limitado 400

3. Serviço de Suporte e Customização (Item 4.4 — Termo de Referência)

3.1 Horas | 4.400 | |
4. Processamento de folhas de funcionários (Item 4.5 — Termo de Referência)

41 Processamento de folhas de funcionários | 5.000 | |

5. Módulos Adicionais (Item 4.3 — Termo de Referência)

5.1. Adicionais de Módulos Implantadose 10

Parametrizados

6. Licença e Hospedagem ( Item 4.7 — Termo de Referência)

6.1 Licença e Hospedagem | 45

Valor Total

Valor Total Global   
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ANEXO V-A 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

À  

CONTRATANTE 

Ref.: PROCESSO SELETIVO Nº 009/2017  

 

 

 

 

Assunto: Credenciamento  

 

Na qualidade de responsável legal pela empresa ................., inscrita no CNPJ sob o nº 

...................., credenciamos o Sr. .................., portador da carteira de identidade nº ............ e 

do CPF(MF) nº ......................., para nos representar na licitação em referência, com poderes 

para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame em nome da representada.  

 

 

 

 

 

 

Local e Data 

 

Carimbo, nome e assinatura do Responsável Legal. 

 

 

 

 

ANEXO V-A

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À

CONTRATANTE

Ref.: PROCESSO SELETIVO Nº 009/2017

Assunto: Credenciamento

oNa qualidade de responsável legal pela empresa ................. , inscrita no CNPJ sob o n

RR, credenciamos o Sr. .................., portador da carteira de identidade nº ............ e

do CPF(MEF) nº..., para nos representar na licitação em referência, com poderes

para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais

atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e Data

Carimbo, nomee assinatura do Responsável Legal.
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ANEXO V-B 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

(deverá ser entregue junto com o credenciamento)  

Ref.: PROCESSO SELETIVO 009/2017 

 

 

 

 

A empresa..............., inscrita no CNPJ sob o nº......, sediada à 

Rua/Avenida..............nº.............., Setor/Bairro.........., na cidade de ............. , Estado de 

.............., DECLARA, sob as penas cabíveis, que possui todos os requisitos exigidos no 

Processo Seletivo do Nº 009/2017, para a habilitação - qualificação jurídica, técnica, 

econômico-financeira e regularidade fiscal DECLARANDO, ainda, que, até a presente data, 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo seletivo, e que está 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

DECLARA, ademais, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para 

habilitação constante do Processo Seletivo, ensejará aplicação de penalidade à Declarante. 

 

 

  

Local, _ de ____ de 2017. 

 

 

 

 

 

Nome do credenciado ou do responsável legal e assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V-B

MODELO DE DECLARAÇÃODE HABILITAÇÃO

(deverá ser entregue junto com o credenciamento)

Ref.: PROCESSO SELETIVO 009/2017

A empresa............... inscrita no CNPJ sob o nº... sediada à

Rua/Avenida..............Nº. Setor/Bairro.......... , na cidade de ............. Estado de
es, DECLARA, sob as penas cabíveis, que possui todos os requisitos exigidos no

Processo Seletivo do Nº 009/2017, para a habilitação - qualificação jurídica, técnica,
econômico-financeira e regularidade fiscal DECLARANDO, ainda, que, até a presente data,

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo seletivo, e que está

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

2

DECLARA, ademais, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para
habilitação constante do Processo Seletivo, ensejará aplicação de penalidade à Declarante.

Local, de de 2017.

Nomedo credenciado ou do responsável legal e assinatura
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ANEXO VI 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 

 

Atestamos que a empresa __________________________________,inscrita no CNPJ/MF 

sob nº ______________________, representada pelo Sr. ___________________________, 

portador do CPF nº _______________________e da C.I/RG nº ________________, de 

acordo com a carta/documento de apresentação emitida pela empresa já citada,efetuou vistoria 

das dependências do ITEGO _______________________________ localizado na 

______________________________________________________________, 

especificamente o local onde serão executados os serviços do objeto de contratação nos 

termos do Processo Seletivo  nº 009/2017. 

Portanto, a Empresa participante do referido Processo Seletivo em questão admite e torna 

público que conhece as características técnicas e condições básicas da CONTRATANTE, a 

fim de formulação da sua proposta técnica/financeira, 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. 

 

 

 

 

Goiânia, __ de ___________ de 2017. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nome do Diretor do ITEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrtiuto a
Elicentenuc SecececoN (COEN IBRACEDS

ANEXO VI

MODELO DE TERMODE VISTORIA

 

  

 

Atestamos que a empresa jAnscrita no CNPJ/MF
sob nº , representada pelo Sr. ;

portador do CPF nº e da CIRG nº , de
acordo com a carta/documento de apresentação emitida pela empresa já citada, efetuou vistoria

das dependências do ITEGO localizado na 

>

especificamente o local onde serão executados os serviços do objeto de contratação nos
termos do Processo Seletivo nº 009/2017.

 

Portanto, a Empresa participante do referido Processo Seletivo em questão admite e torna

público que conhece as características técnicas e condições básicas da CONTRATANTE, a

fim de formulação da sua proposta técnica/financeira, 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.

Goiânia, de de 2017.

 

Nome do Diretor do ITEGO
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LC 123/06 

 
 

 

 

 

A empresa ___________ (nome/razão social), inscrita no CNPJ nº__________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).______________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _________ e do CPF n º __________, DECLARA, para os fins do disposto na 

Lei Complementar nº 123/06, ser _________________(informar se é microempresa ou 

empresa de pequeno porte), não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do 

artigo 3º da referida Lei.  

 

 

 

 

Local e data  

 

 

 

 

 

Nome do credenciado ou do responsável legal e assinatura 

 

RG nº /CPF nº 

 

 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO caracterizará crime de que trata o Art. 299 do 

Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades 

previstas neste Edital. 

    

 

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

 

ANEXO VIH

MODELO DE DECLARAÇÃODE ENQUADRAMENTONALC123/06

A empresa (nome/razão social), inscrita no CNPJ nº , por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de
Identidade nº e do CPF nº , DECLARA,para os fins do disposto na
Lei Complementar nº 123/06, ser (informar se é microempresa ou

empresa de pequeno porte), não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 84º do
artigo 3º da referida Lei.

Local e data

Nome do credenciado ou do responsável legal e assinatura

RG nº /CPF nº

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO caracterizará crime de que trata o Art. 299 do

Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades

previstas neste Edital.
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