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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATACAO Ne. 11/2019

O CENTEDUC - Centro de Solucëes em Tecnologia e Educac&o, associagao de direito

privado, na forma de associac&o civil, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob

Oo nY 22.579.469/0002-40, com sede na rua 101, N* 289, Od. F-17, Lt. 29, Casa O1, Setor Sul,

Goiënia-GO, CEP: 74.080-150, gualificada como Organizacêo Social pelo Estado de Goias,

através do Decreto n?.8.624/2016, torna pêblico, para conhecimento dos interessados, em

conformidade com o disposto no art. 4%, II, do Regulamento para os Procedimentos de

Compra, Contratagao de Obras, Contratac&o de Servicos e Alienagêes, gue realizara

Processo Seletivo, a ser julgado pelo critério de Menor Prego Global, objetivando a

contratacio de EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA

DE COMUNICACAO, conforme descrito no Edital.

1. OBJETO

1.1. O objeto a ser contratado configura servico de Consultoria e Assessoria de
Comunicacao, de natureza continuada e serd prestado pelo periodo de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por iguais periodos até o limite de 48 (guarenta e oito) meses, para

atender ao Contrato de Gestao n* O04/2017/SEDI, concernente ao objeto do Chamamento n"

O09/2016/SEDVGO, Lote n" 5 sob gestêio do CENTEDUC em convênio com a Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econêmico e Inovacao —- SEDI.

2. DO PRAZO, LOCAL, DATA E HORARIO

2.1. O local de entrega das propostas, serd na sede do CENTEDUG, localizada na Rua 101, NY
289, Od. F-17, Lt. 29, Casa O1, Sector Sul. Goiënia-GO, CEP: 74.080-150; ou no endereco

eletrênico: coptratosigcenteduc.org.br.

2.2. O processo seletivo sera realizado do dia 24 de junho de 2019 a 01 de julho de 2019.

2.3. As propostas serao recebidas até as 10h do dia 01 de julho de 2019.

2.4. A sessao de conferência da documentacdo acontecerd no dia 01 de julho de 2019 a partir
das 14h, na sede do CENTEDUC.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Contratagao celebrada através do Contrato de Gestao de n". 004/2017-SEDI, objetiva a
transferência da administracêo dos eguipamentos publicos integrantes da Rede Piblica

Estadual de Educagao profissional e a operacionalizacëo das acëes de educacio profissional

de Goias, definidas pela SEDI, consubstanciadas em atividades de €nsino, pesguisas €

extensao, ofertadas por meio de cursos e programas de formacio inicial continuada ou

gualificacêo profissional, educacao profissional técnica de nivel médio e educacao

profissional tecnolêgica de graduacdo e ps-graduac&o, nas modalidades presencial e a

distancia, das acées de desenvolvimento e inovacêo tecnolégica — DIT.

3.2. Assim sendo, a contratacêo de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria de
Comunicacao tem por finalidade apoiar o CENTEDUC no real cumprimento e preceitos
constitucionais de transparência publica, e em especial o acesso a informacao, fortalecendo os
meEcanismos de diélogo com a socicdade. Dentre os resultados, espera-se o incremento de

conducao sistémica da comunicacdo institucional do CENTEDUC, hoje marcada pela
limitagao de recursos humanos e materiais exigidos para o bom desempenho de suas funcêes
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técnicas.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poder&o participar deste Processo Seletivo todos os interessados gue atenderem a todas as

exigéncias €e condicbes deste Edital.

4.2. E vedada neste processo a participacao de empresas, no gualidade de proponentes, gue:

a) Sejam estrangeiras e nio funcionem no Pais.

b) Estejam reunidas em consércio e sejam controladas, coligadas ou subsididrias entre si,

gualguer gue seja sua forma de constituicdo.

S. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

S.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento de selecêo., no dia e& horêrio

estabelecidos, deverado apresentar simultaneamente os seguintes documentos, e, um Unico

envelope, devidamente fechado e identificado com o nome da Proponente em suas partes

frontais e externas, sob pena de inabilitagao.

5.2. O envelope referido no subitem 5.1 devera estar rotulado exteramente com os seguintes
informes:

HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO - CENTEDUC
PROCESSO SELETIVO Ne 112019
PROPONENTE: RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ

5.3. Caso a documentacio seja enviada por correio eletrênico, dever4 ser enviada da seguinte
forma: “Assunto: HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO CENTEDUC - PROCESSO
SELETIVO N* 11/2019 - RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E CNPI”, e ter como anexo os
documentos exigidos nos itens 6 € 7.

5.4. Todos os documentos apresentados nêo poderio conter emendas Ou rasuras, e deverio
estar perfeitamente legiveis.

6. DA REGULARIDADE FISCAL

6.1. Referente 4 habilitacêo juridica, do prestador de servicos, serio exigidos os seguintes
documentos:

a) Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ:

b) Uitima alteracao do Contrato ou Estatuto Social, desde gue devidamente consolidada, ou
Contrato e Estatuto de Constituicdo acompanhado da Gltima alteracëo contratual;

Cc) Inserigao Estadual ou declaracio de isento:

d) Inscricao Municipal ou declaracêo de isento, no caso de obra € SErvlicos:

ce) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Uniëo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidao Negativa de

Débitos em relacë3o a tributos estaduais (ICMS) perante o Estado de Goias:

g) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidao Negativa
de Débitos relativos a tributos municipais do municipio sede da proponente;

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por
meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econêdmica Federal:

i) Prova de regularidade com a Justica do Trabalho;

j) Documentos pessoais dos sécios ou dirigentes (RG e CPP);

k) Procuracêo e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante da contratada, guando

nêo forem os seus sécios gue assinarao o contrato.

6.2. Sao validas as certidêes positivas com efeitos de negativas.

7. DA PROPOSTA DE PRECO

7.1. A Proposta deverd ser enviada/formalizada: em papel timbrado ou e-mail coporativo da

empresa ou e-mail padrêo (contendo na assinatura do e-mail o nome e CNPJ da empresa)

nominal ao CENTEDUC, constando:

a) Uma unica cotacêo, contendo precos totais, em moeda corrente nacional;

b) Os pregos apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracao, servicos, encargos

soclais, trabalhistas, seguros, treinamento, transporte e outros necessdrios ao cumprimento

integral do objeto deste Processo Seletivo.

c) O prazo de validade da proposta, nêo inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
apresentacao da proposta.

72. Ressalta-se gue a Proposta deverd conter @guaisguer informacêes gue julgar
imprescindivel para a correta analise da proposta.

7.3. Serao desclassificadas as propostas claboradas em desacordo com este edital.

7.4. A ausência de algum dos documentos exigidos neste Edital, ou ainda a apresentacio de
documentos vencidos importard em imediata inabilitac&o do proponente.

8. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

8.1. O valor global da proposta nêo poder4 ultrapassar o total de R$ 97.600,00 (noventa e sete
mil e seiscentos reais) pelo periodo de 12 (doze) meses, para o objeto deste Edital, sob pena
de desclassificacio.

9. DA PRESTACAO DOS SERVICOS

9.1. A empresa contratada deverd prestar servicos de Consultoria e Assessoria de

Comunicagao, desenvolvendo com zelo suas atividades, gue incluem os seguintes servicos:
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9.1.1. Acompanhamento da Producio Grafica

9.1.1.1. Acompanhamento gualitativo e guantitativo do material a ser produzido pelas graficas

contratadas pelo Contratante, nos trabalhos em gue a arte-final foi produzida pela assessoria

de comunicacao contratada.

9.1.2. Atualizacêo de Website

9.1.2.1. Indicar semanalmente possiveis materiais e pautas para atualizacao de agenda de

eventos, noticias do site.

9.1.3. Assessoria de Imprensa

9.1.3.1. Atendimento das demandas da imprensa.

9.1.3.2. Atendimento oportuno aos guestionamentos e/ou solicitacao dos veiculos de
cComunicagdo em relacêo aos assuntos pertinentes ao Contratante, fornecendo informacdes e

auxiliando no preparo de reportagens, entrevistas, ages, programas e servicos.

9.1.3.3. Buscar a abertura de espacos gratuitos na midia espontênea (televisao, rdidio, jornal,

internet) para a divulgacao das demandas do Contratante.

9.1.3.4. Orientar os/as diretores/as, coordenadores/as e funcionarios/as do Centeduc —

Regional 5, guando necessêrio, no trato com a imprensa.

9.1.4. Assessoria nas Midias Sociais
 

9.1.4.1. A Contratada ficard responsavel pelo gerenciamento das redes sociais do Contratante
na rede mundial de computadores, o gue inclui administrar os perfis divulgando mensagens,
noticias, fotos, e informacêes definidos e/ou repassados pelo Contratante, responder perguntas
e apresentar dados estatisticos ague possam aperfeicoar a politica de comunicacao do
Contratante.

9.1.5. Clipagem e Monitoramento de Informacêes
 

9.1.5.1. Acompanhamento, clipagem e monitoramento didrio de todas as matérias veiculadas

de citagao do Contratante em jornais impressos e na internet.

9.1.5.2. Acompanhamento, clipagem e monitoramento de matérias veiculadas sobre o
Contratante no ridio e na televisêo, sendo de responsabilidade do Contratante o pagamento
dos materiais fornecidos pelas emissoras (CD's, DVD's, etc.) em caso de cobran€a, desde guc
previamente autorizado pelo Contratante e mediante o fornecimento da respectiva nota fiscal.

9.1.5.3. Cobertura fotografica e jornalistica dos eventos promovidos e/ou gue tenham o apoio
institucional e/ou de interesse do Contratante, para uso nas publicacêes e documentac&o.

9.1.5.4. A Contratada deverd providenciar apoio fotografico para os eventos realizados pelas
unidades integrantes do Lote 5, com @gualidade suficiente para publicacëo, alêm de
enguadramento, foco e exposic&o adeguados:

9.1.5.5. As fotografias tiradas poder&io ser utilizadas em redes sociais, informativos,
newsletter e website do Contratante, segundo o interesse do Centeduc.
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10. DO CONTRATO FIRMADO

10.1. As obrigacêes decorrentes do presente processo seletivo, serao firmadas através da

assinatura de termo de contrato, do gual far parte, independentemente de transcricao, o

presente Edital e a proposta do Contratado, no gue couber.

10.2. A critério do CENTEDUC, a minuta do contrato poderd ser encaminhada via e-mail.

10.3. O contrato terd a vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo ser

prorrogado por igual e sucessivo periodo até o limite de 48 (guarenta e oito) meses, mediante

termo aditivo.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd efetuado mensalmente, iniciando apés 30 (trinta) dias do inicio da
execucëo dos servicos e até o 10” dia util ap6s o recebimento da Nota Fiscal/Fatura com os
servicos devidamente discriminados, conforme legislacao vigente.

11.2. O pagamento serd efetivado preferencialmente através de boleto bancêrio, apos a
verificacio da correta prestacdo dos servicos pelo CONTRATANTE, desde gue a

CONTRATADA, fomeca a respectiva nota fiscal/fatura eletrénica indicando os

bens/servicos de acordo com os termos do Edital.

11.3. Sobre os pagamentos efetuados serao retidos na fonte pelo CONTRATANTE o

Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica, ISS (Imposto Sobre Servicos) e outros tributos

guando impostos por lei.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. A proponente vencedora tera até 10 (dez) dias para iniciar a prestacao dos servicos,
conforme objeto licitado, a contar da data da homologaciio do resultado.

OS servicos serêo executados mediante reguisicdo da Diretoria Administrativa Financeira.

12.2. O CENTEDUC - Centro de Solucêes em Tecnologia e Educaco poder revogar ou

anular este processo, no todo ou em parte.

12.3. Esta selecao nao obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato, podendo a mesma ser
anulada ou cancelada pela Presidência.

12.4. A apresentacdo da proposta implica plena e total aceitacëdo das condicoes deste ato

convocatorio, ficando automaticamente prejudicada a proposta gue expressamente contrarie
suas normas.

12.5. Poder& o CENTEDUC deixar de contratar com a proponente, se tiver conhecimento de
fato ou circunstência superveniente gue comprometa sua idoneidade financeira. capacidade
técnica ou administrativa, sem gue a esta caiba o direito de indenizacê&o ou reembolso, seja a
gue titulo for.

12.6. E facultado ao CENTEDUC em aualguer fase da contratacio, a promocio de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrucio do processo.
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12.7. Os Proponentes sê0 responsêveis pela fidelidade e legitimidade das informacoes e dos

documentos apresentados em gualguer fase da contratacao.

12.8. No caso de nêo recebimento de propostas ou guando estas forem insuficientes para

comparag&o de mercado, o prazo para recebimento das mesmas serê prorrogado por igual

periodo aguele disposto no ato de convocacio, por exclusivo critério do CENTEDUC.

o ,
Fernando Landa Sobral

Diretor Presidente

CPF: 004.414.231-59
CENTEDUC

Goiënia, 24 de junho de 2019.

 

Prof. Dr. FERNA LANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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