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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

VIGILÂNCIAARMADA

PROCESSO Nº 01/2018

CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO. Nº 01/2018

O CENTEDUC - Unidade 2 - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

associação de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos,

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 22.579.469/0002-40, que em razão do Contrato de

Gestão nº. 004/2017-SED firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de Goiás -

SED, e dando prosseguimento ao Processo de Contratação de Serviços nº.01/2018 em

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

Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações, faz saber que

intenciona contratar empresa especializada na prestação de serviços gerais ao

CENTEDUC- Centro de Soluções em Tecnologia e Educação. do tipo MENOR PREÇO

E MELHOR TÉCNICA, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 004/2017-SED,e

Proposta Técnica do CENTEDUC,pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de

Chamamento de Contratação nº 01/2018 e minuta do contrato anexo a este.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até às 13:00 do dia

31/08/2018, poderão ser entregues através do email centeduciagmail.com ou

presencialmente na sede do CENTEDUC,no seguinte endereço: Rua 101, Nº 35, Qd. F-

ITA, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150; informando o número do CNPJ,

endereço completo e responsável pela empresa.

Goiânia/GO, 24 de Agosto de 2018.

nando Landa SobralFernant 0Lu a
31-59  

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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EDITAL DE CHAMAMENTODE CONTRATAÇÃONº. 01/2017

O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação qualificada no Estado de

Goiás através do Decreto nº.8.624/2016, que em razão do Contrato de Gestão nº. 004/2017-

SED firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e

Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de Goiás-SED, e dando prosseguimento

ao Processo de Contratação nº. 01/2018 em conformidade com o disposto no art.4º, II, do

Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de

Serviços e Alienações.

1. OBJETO

1.1. Contratação deserviços continuados de vigilância armada nas dependências dos ITEGO”s

e COTEC's listados no item 4.1, vinculados e Unidade de Apoio Administrativo, em regime

de empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇOporlote e MELHOR TÉCNICA,

que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos

os equipamentos. ferramentas e EPI's necessários à execução dos serviços, para atendimento

ao Contrato de Gestão nº. 004/2017-SED, e Proposta Técnica do CENTEDUC,descrito nos

serviços especificados abaixo, pelo período de 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA

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

transferência da administração dos equipamentos públicos integrantes da Rede Pública

Estadual de Educação profissional e a operacionalização das ações de educação profissional

de Goiás, definidas pela SED, consubstanciadas em atividades de ensino, pesquisas e

extensão, ofertadas por meio de cursos e programas de formação inicial continuada ou

qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a

distância, das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica — DIT, por meio de

transferência de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e promoção e fortalecimento

de ambientes de inovação, bem comoas atividades de apoio auxiliares ao setor público.

2.2. Faz-se necessária a contratação de vigilância armada para os locais indicados no item 1.1,

conforme exigências e determinações estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº.

009/2016 — SED e em seus anexos, no Contrato de Gestão nº. 004/2017 — SED, obedecendo o

Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de

Serviços e Alienações e ao art. 37 da Constituição Federal.

2.3. Os serviços de vigilância são essenciais para o desempenho regular das atividades

praticadas nos ambientes dos ITEGO”s, COTEC's e Unidade de Apoio Administrativo, tanto

por parte dos funcionários quanto do público em geral, bem como objetivam preservar o

patrimônio público e a segurança dos funcionários e público.

2.4. Por conseguinte, a contratação dos serviços tem como premissa complementar a melhoria

do atendimento dos acessos nas dependências dos ITEGO”s e COTEC's listados na planilha

anexa, vinculados e Unidade de Apoio Administrativo. com vista ao aperfeiçoamento do

controle e monitoramento do fluxo de pessoas e veículos.

2.5. Impera registrar, ainda, que a principal missão das atividades meio e apoio operacional é
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garantir a operacionalização integral das atividades finalísticas de forma contínua, eficiente,

flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir esse objetivo o CENTEDUC vem buscando, de

formaracional e persistente, obter melhor emprego de seus escassos recursos visandoatingir a

eficácia e eficiência de suas ações.

2.6. Desta forma, considerando que os serviços são continuados e absolutamente essenciais

para o desempenho regular dasatividades praticadas no âmbito do CENTEDUC,é inexorável

a implantação do efetivo de serviços de terceiros, notadamente no que tange à contratação

objeto deste Edital de Chamamento de Contratação.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. VIGILÂNCIA ARMADA

 

 

    

QTD.
CARGOS ESCALA ESTIMADA ÉRSA

DE POSTOS
VIGILÂNCIA 12 X 36 SENDO
ARMADA 24h

DAS 7hAS 19h E ININTERRUPTAS É ppaqi
DAS 19h AS 7h 7X SEMANA
 

 
3.2.Constituem especificações dos serviços de vigilância:

a) Manter sob vigilância e controle a entrada e a saída de pessoas;

b) Realizar rondas nas áreas sob vigilância:

ce) Permanecer em vigilância nos momentos de entradas e saídas de materiais pelo

portão de carga e descarga, conferindo nas saídas a numeração do patrimônio:

d) Encaminhar à recepção pessoas estranhas aos quadros dos locais indicados no

item 1.1;

e) Prestar auxílio ao pessoal da recepção;

f) Impedira entrada de vendedores e pessoas não autorizadas;

g) Retirar do interior do prédio pessoas não autorizadas:

h) Manter rigoroso controle sobre os veículos particulares

estacionamentos, quando houver, durante o período de expediente;

que estiverem nos

i) Orientar visitantes, servidores e usuários dos estacionamentos, quando houver;

j) Verificar quaisquer anormalidades com veículos, comunicando-as aos seus

respectivos proprietários;

k) —Atentar para quaisquer atitudes suspeitas na saída de pessoas em veículos ou a pé;

D Informar, imediatamente, aos Chefes dos Serviços sobre quaisquer anormalidades;

Atender com prontidão quaisquer determinações do CENTEDUCou das pessoas

designadas de cada local onde serão prestados os serviços;

n) Manter a guarda do posto:

o) Revezar e apoiar outros postos, assumindo os encargos pertinentes em cada posto:

p) Abrir fechar as portas dos edifícios dos ITEGO”s, COTEC's, no início e final do

expediente:
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q) Realizar outras atividades similares e de nível de complexidade compatível.

3.3. Constituem regras gerais a serem observadas pelos profissionais alocados nos postos

de trabalho objetos deste documento:

a) Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas

quando substituído(a) por outro(a) profissional ou quando autorizado pela chefia;

b) Apresentar-se devidamente identificado(a) por crachá, uniformizado(a), asseado(a),

barbeado e com unhas aparadas:

c) Idade mínima de 21 (vinte e um) anos, conforme art. 16 da Lei nº. 7.102/83;

d) Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências dos locais descritos no

item 4.1 deste edital.

e) Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada:

f) Apresentar atestado médico de aptidão física e mental, para o exercício das

atribuições inerentes às funções a serem desempenhadas;

g) Apresentar Certidão dos foros Criminais da Justiça Federal e Estadual de Goiás;

h) Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente

autorizado:

i) Zelar pela preservação do patrimônio dos locais sob sua responsabilidade, mantendo a

higiene, a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a devida

manutenção, quando necessário:

j) Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas

informatizados disponíveis para a execução dosserviços;

k) Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes dos locais indicados no item

1.1 para solucionar falhas em máquinas e equipamentos:

1) Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de utilização dos

equipamentos colocados à sua disposição;

m) Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do

trabalho:

n) Receber/passar o serviço, ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações

encontradas, bem comoas ordens e orientações recebidas;

0) Guardarsigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço:

p) Manter atualizada a documentação utilizada no posto:

q) Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das

atividades, repassando-lhe o problema;

r) Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em
casos emergenciais;

s) Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação considerada

importante;

t) Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à chefia

e/ou superior hierárquico, lavrando posteriormente a ocorrência por escrito:

u) Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências da

Rua 101. nº 35, Qd.F-17a,Lt. 03 Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150 www .centec

 



 

CONTRATANTE, providenciando para que sejam encaminhados à Segurança ou ao
seu superior;

v) Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham afinidade com o serviço

desempenhado, durante o horário de trabalho, a fim de evitar o comprometimento e

interrupções desnecessárias no atendimento:

w) Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes dos

ITEGO”s, COTEC's e Unidade de Apoio Administrativo;

x) Tratar a todos com urbanidade;

z) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço
ou atinentes ao contrato, exceto se for membro da equipe de fiscalização:

4. LOCAL DE EXECUÇÃO
4.1. Os serviços serão executados nos seguintes locais:

 

ITEGOS EXISTENTES-LOTE 5: 6 unidades

   

     
  

 

 

 

 

 

HWEGO-GO . — ENDEREÇO :
| Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Avenida Alexandre de Morais nº 450 - Parque Amazônia - Goiânia-

Sebastião de Siqueira GO

2 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Rod. GO 164 — KM 5 FazendaSanta Izabel — Zona Rural - Santa
Luiz Humberto de Menezes Helena de Goiás-GO

3 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Rod. GO. 341, com Cabeceira Alta, Parque dos Jatobá. Mineiros -
Raul Brandão de Castro GO

a Instituto Tecnológico do Estado de Goias Rua BF-25, esquina com AV. JC-15, APM-10, Bairro Floresta —

José Luiz Bittencourt Goiânia - GO

. . . E Z 300- i iti - i5 Instituto Tecnológico Luiz Rassi Av. Rezende, Qd. 300-A, s/n, Bairro Buriti Sereno Aparecida de

Goiânia - GO

6 Instituto Tecnológico Padre Antônio Rua 20, Qd. 24, Lt01, Centro de Convenções e Cultura. Bloco B -

Vérrmey Setor Jardim Atlântico - Palmeiras de Goiás - CEP: 74.477 - 134      
COTECSATUAIS- LOTES:20 unidades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Goiânia/CDTM Laurício Pedro Rasmussen. 2535- Vila Yatch

2 Goiânia — Real Conquista UDEP - Rua RC-10- Quadra 22, Lote 35 Residencial Real Conquista

3 Goiânia - OEC - Candida de Morais OEC - Cândida de Moraisen - Setor Candida de

4 Palmeiras de Goiás Rua WR, Quadra 9, Lote 4 — Jardim Amazonas

5 Trindade Rua Waldir J das Neves, Quadra 02. Lote 01 E nº 171 - Centro

6 Rio Verde Avenida Presidente Vargas nº 603 - Centro

7 Cachoeira Alta Praça Adelino Paula de Oliveira, nº 116 - Centro

8 São Luis de Montes Belos Em fase de remanejamento.

9 Quirinópolis Universidade Estadual de Goiás - CampusIl - Avenida Brasil 435 -
Conjunto Hélio Leão      
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E 5091 “IN9 Cetro Drac ah ' E o

10 São Simão Colégio Municipal Leopoldo Moreira, Praça Júlio Bernardes s/n

Centro

n Paraúna Espaço JM (antiga sede Programa Bolsa Futuro) Avenida JK de

Oliveira - Centro

12 Acreúna Rua João Altino Arantes, esq. c/ rua Acreúna, Setor Sul - CRAS

13 Jandaia UDEP - Unidade Descentralizada de Educação Profissional

14 Sanclerlândia UDEP - Unidade Descentralizada de Educação Profissional

I5 Aragoiânia UDEP - Unidade Descentralizada de Educação Profissional

16 Inhumas Rua 5, nº 153, Vila Heitor de Paula |

17 Senador Caned Avenida Dom Emanuel, CondomínioIndustrial Bairro Jardim Nova

mL Goiânia CEP 75.250-000

18 Piracamiba Avenida Expedicionário Jovino Alves da Silva. Setor Aeroporto

acanj PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

19 Hidrolândia Avenida Goiânia nº 1001 - CEP: 75.340-000

mA 5 Avenida Milão, s/n, área especial, Jardim Europa — áreafísica do 7º

= GECRIA CIC - CASE BPM - GoiâniaCEP: 74325-030  
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A Contratada obriga-se a:

5.1.1. O dever previsto neste item implica na obrigação de cumprir fielmente o estabelecido

na Carta Simples;

5.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências do CENTEDUC,inerentes ao objeto da

presente contratação;

5.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;

5.1.4. Nãotransferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas

condições autorizadas na minuta de contrato;

5.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e

quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução do contrato.

5.1.6. Deverá providenciar para que os profissionais indicados apresentem-se aos postos de

trabalhos trajando uniformes e todos os equipamentos necessários fornecidos a expensas da

empresa.

5.1.7. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias,

a contar do início da prestação dosserviços.

5.1.8. Todosos itens de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTEe,

a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam àsespecificações.

5.1.9. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao

tecido, à cor, ao modelo, desde que previamente aceitas pela CONTRATANTE.
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5.1.10. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados, mediante recibo (relação

nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pelo

CENTEDUC.

5.1.11. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho.

5.1.12. A CONTRATADApoderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega

dos novos.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-se a:

6.1.1. Acompanhare fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

servidor especialmente designado:

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO

7.1. Apresentar declaração de autorização para funcionamento, devidamente atualizada,

expedida pelo Ministério da Justiça, ou por intermédio de seu órgão competente, ou

mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados Federados ou do

Distrito Federal, na forma da Lei 7.102/83.

7.2. Apresentar Alvará de Autorização de Funcionamento ou Alvará de Revisão de

Autorização de Funcionamento emitido por parte do Departamento de Polícia Federal,

dentro do prazo de validade.

7.3. Apresentar Certificado de Segurança, nos termos do art. 43 do Decreto nº. 89.056 de

24/11/1983, regulamentado pela Portaria 387/DPF de 28/08/2006.

7.4. Apresentar comprovante de possuir armas calibre 38, devidamente registradas, ou de

estar autorizada a adquiri-las, em quantidade igual ou superior ao necessário para execução dos
serviços.

7.5. Registro comercial, para empresa individual.

7.6. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, bem como suas

alterações, devidamente registrado, para as sociedades, com fins econômicos, e, no caso de

sociedades por ações, acompanhado por documentos comprobatórios de eleição de seus

administradores.

7.7. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da

diretoria em exercício, para as demais entidades civis com fins econômicos.

7.8. A empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no país, deverá apresentar,

também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.9. Cópia da CI (Carteira de Identidade) e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) dossócios.
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7.10. Prova de Regularidade Fiscal concernente aos tributos federais e à Dívida Ativada

União, por meio de “Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —

SRFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN.

7.11. Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual do Estado de Goiás, que

deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual.

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

apresentar também a Certidão Negativa de Débitos de seu Estado.

7.12. Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal, que deverá ser feita por

meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.

7.13. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —

FGTS (art.27, alínea“a”, Leinº8.036,de11/05/90), através da apresentação do CRC-

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

7.14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas —- CNDT, em cumprimento ao disposto na

Lei nº. 12.440, de 07/07/2011.

7.15. Apresentar Atestados de Capacidade Técnica, comprovando a execução de serviços

semelhantes ao objeto deste Chamamento, no quantitativo mínimo de 50% dototal.

8. EXECUÇÃO DO CONTRATOE REAJUSTE

8.1. O prazo de vigência deste contrato se inicia com sua assinatura e terá duração de 12

(doze) meses, facultada sua alteração ou prorrogação, mediante aditamento, em comum

acordo entre as partes, respeitadas as condições estabelecidas no contrato;

8.2. Em caso de prorrogação da vigência, o contrato poderá ser reajustado através de acordo

entre as partes, mediante termo aditivo, respeitando-se os valores e necessidade por unidade
previamente acordados e observando os princípios da Administração Pública.

8.3. Os serviços serão executados mensalmente por preço global.

8.4. Os serviços serão executados na sede administrativa da Contratante e na estrutura

operacional da empresa Contratada.

9. PROPOSTA

9.1. Deverá conter o preço e o envio de proposta detalhada, por lote, que a empresa pretenda

atuar, com as devidas especificações.

9.2. O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional.

9.3. Deverá conter o nome da empresa, número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail, nome do
responsável, C.I/R.G. e CPF.

9.4. Será anulada a proposta contendo preço manifestamente inexequível unitário ou global,

devendo-se entender aquele que seja simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com

os preços de mercado.
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9.5. O preço deverá constar todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação

trabalhista,fiscal e previdenciária a que estiver sujeito;

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

prevalecerá o por extenso:

9.7. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

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

anular este processo, no todo ou em parte.

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

anulada ou cancelada pela Superintendência com anuência da Presidência, ouvido o setor

responsável pela seleção de fornecedores.

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

convocatório. ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie

suas normas.

10.4. Poderá o CENTEDUC deixar de contratar com a proponente, se tiver conhecimento de

fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, capacidade
técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a

que título for.

10.5. É facultado ao CENTEDUC emqualquer fase da contratação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

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

10.7. A empresa vencedora deverá encaminhar toda documentação solicitada, bem como os
anexos devidamente preenchidos em no máximo 5 (cinco) dias após notificada do resultado
do certame.

10.8. Toda a documentação deverá ser encaminhada preferencialmente em papel timbrado,

devidamente carimbada, assinada e datada, para o endereço constante no rodapé do presente
documento ou, ainda, para o e-mail centeduc()gmail.com, identificando a Edital de

Chamamento de Contratação a que se refere.

10.09. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá na Rua 101, Nº 35, Qd. F-I7A,
Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, às 15h00min do dia 31 de agosto de 2018.

10.10. As empresas que apresentarem proposta para o presente chamamento poderão se fazer
representar por dirigente ou por procurador previamente habilitado.

10.11. No local, data e hora designados no Iten 10.9, 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

e Proposta Técnica e de Preço, sendo que após as necessárias vistas e conferências pela

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

se fizerem presentes.

10.12. Após as necessárias vistas e conferências, o conteúdo dos envelopes devidamente
rubricados pelos membros da Comissão de Chamamento e pelos representantes das
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proponentes que se fizerem presentes, caso a Comissão julgue conveniente, a sessão poderá

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

hipótese, o resultado será devidamente publicado no sítio eletrônico da proponente, em até 03

(três) dias úteis.

10.13. No caso de não recebimento de propostas, quando estas forem insuficientes para
comparação de mercado ou caso todas as proponentes forem desabilitadas, o prazo para

recebimento das mesmas será prorrogado por igual período àquele disposto no ato de

convocação, por exclusivo critério do CENTEDUC.

10.14. No caso de não recebimento de propostas ou quando estas forem insuficientes para

comparação de mercado, o prazo para recebimento das mesmas será prorrogado por igual

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

Goiânia, 24 de Agosto de 2018.

Fernando LandaSobra!
Dir da sob amte

  

 

   ha -ENTEDUC

FERNANDO RANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO I
PROCESSOnº. 03/2018
MODELO DE PROPOSTA

Ao
CENTEDUC -— Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: Processo nº. 03/2018

Prezados Senhores,

(nome da empresa) , CNPJ/MFnº. , sediada |(end. completo)

» telefone » e-mail + representado por

» CI/RG nº. e CPF sob o nº. . tendo examinado

a Edital de Chamamento de Contratação nº. 10/2017, venho apresentar a presente proposta

para a prestação dos serviços, conforme planilha e condições abaixo. já com todos os custos

diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

I. Contratação de serviços continuados de vigilância armada nas dependências do dos

ITEGOS e COTEC's vinculados, em regime de empreitada por preço global, do tipo

MENOR PREÇO POR LOTE E MELHOR TÉCNICA, que compreenderá, além da mão

de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e

EPI's necessários à execução dos serviços, para atendimento ao Contrato de Gestão nº.

004/2017-SED, e Proposta Técnica do CENTEDUC, descrito nos serviços especificados

abaixo, pelo período de 12 (doze) meses.

2. Detalhar todos os serviços e inserir os respectivos valores.

3. A validade da proposta será de ( ) dias.

Localidade, | de de 2018

(assinatura)

(Nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO II

PROCESSO Nº. 03/2018

DECLARAÇÃO

A empresa . inscrita no CNPJ sob o nº.

. com sede na + por intermédio do seu

representante legal o(a) Sr(a) + portador(a) da Carteira de

Identidade nº. SSP e do CPF nº. . DECLARA

para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei

 

Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre, bem como não possui qualquer vínculo com o CENTEDUC —

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( x).

, em de 2018.

 

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III - OBS: Somente para empresas optantes do Simples Nacional

PROCESSO Nº. 03/2018 - EDITAL DE CHAMAMENTODE CONTRATAÇÃO Nº

01/2018

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ilma. Sra. — Superintendente Executiva

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.

( ). DECLARA ao CENTEDUC,para fins de não incidência na fonte do Imposto

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da

Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de

1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples

Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

1 - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem

assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação

patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a

legislação pertinente:

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de

informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente,

eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação

destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº

9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.

299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de

dezembro de 1990).

, em de 2018. 

 

Assinatura do Representante Legal
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