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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA

DO TRABALHO

PROCESSO Nº 01/2019

EDITAL DE CHAMAMENODE CONTRATAÇÃO Nº 01/2019 (3º REPUBLICAÇÃO)

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-

SEDI firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação - SEDI, e

dando prosseguimento ao Processo de Contratação de Serviços nº.01/2019 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, do tipo MENOR PREÇO e MELHOR

TÉCNICA, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI e Proposta Técnica do

CENTEDUC,pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Chamamento de Contratação

nº 01/2019.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até às 1lh do dia

23/04/2019, poderão ser entregues através do email: contratos(Dcenteduc.com.br ou

presencialmente na sede do CENTEDUC, no seguinte endereço: Rua 101, Nº 35, Qd. F-I7A,Lt.

03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150; informando o número do CNPJ, endereço completo e

responsável pela empresa.
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Fernando Landa vovra

Diretor Presidente —
a CRE: 004.414. 23 1-59
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DIRETOR PRESIDENTE
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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº. 01/2019

(3º REPUBLICAÇÃO)

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-

SEDIfirmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação SEDI,

e dando prosseguimento ao Processo de Contratação nº.01/2019 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 de empresa especializada na prestação de serviços profissionais em

Medicina e Segurança do Trabalho, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e MELHOR

TÉCNICA,de caráter continuado, para atendimento do Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI

e Proposta Técnica do CENTEDUC,descrito nos serviços especificados abaixo.

2. JUSTIFICATIVA

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

transferência da administração dos equipamentos públicos integrantes da Rede Pública

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

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

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

qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, nas modalidades presenciais e à

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. Em atendimento a cláusula 2.28, do contrato citado, ao qual dispõe “cumprir

rigorosamente as normas de Serviço Especializado de Engenharia, de Segurança e Medicina

do Trabalho” faz necessária a realização do presente ato a fim de garantir condições de saúde,

qualidade de vida e segurança dos trabalhadores a cargos do CENTEDUC.

2.3. Considerando que se trata de serviço essencial cuja interrupção pode comprometer a

saúde e a vida dos prestadores de serviço, implicando em sérios transtornos comprometendo o
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funcionamento regular do CENTEDUC.

2.4. Considerando, outrossim, que o CENTEDUC não conta com profissionais habilitados

para implementar os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA e de Controle

Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, faz-se necessária a contratação de empresa

especializada com qualificação para tanto.

2.5. É necessária a elaboração e realização dos serviços especializados em medicina e

segurança do trabalho, cumprindo os dispositivos legais e parâmetros técnicos científicos

atuais referentes à saúde ocupacional, atuando na prevenção e no diagnóstico dos possíveis

agravos à saúde relacionados ao trabalho, contribuindo para uma melhor promoção da saúde e

qualidade de vida dos colaboradores do CENTEDUC,referente ao Contrato de Gestão nº.

004/2017-SEDI.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. DO PROGRAMADE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

3.1.1. A realização do PPRA deverá ser realizada por equipe técnica especializada, composta

por Engenheiro de Segurança do Trabalho com registro no CREA-GO,portador de certificado

de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível

de pós-graduação, e que apresente certidão negativa do respectivo Conselho.

3.1.2. O PPRA deverá conter os Riscos Ambientais (químicos, físicos e biológicos), e de

acidentes. A Contratada deverá redigir o PPRA atendendo aos itens obrigatórios da Norma

Regulamentadora nº. 9 do Ministério do Trabalho e Emprego;

3.1.3. Em cada unidade será feita a inspeção e as medições indicadas, obedecendo, no

mínimo, as Normas Técnicas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego

(Portaria nº. 3214/78), principalmente a NR-9, Constituição Federal de 1988 e Normas da

ANVISA;

3.2. DA IMPLEMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMADE

CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL

3.2.1. Para a implementação, coordenação e execução do PCMSO, o Médico do Trabalho

Coordenador deverá se basear nas informações apresentadas pelo PPRA atualizado, sendo

então elaborado apenas após a execução deste;

3.2.2. O PCMSO deverá conter a completa descrição das ações preventivas, com previsão das

principais ações de saúde a serem executadas nos períodos indicados no planejamento anual,
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o número e a natureza dos exames médicos a serem realizados.

3.2.3. O médico do trabalho deverá elaborar o PCMSO, bem como proceder à solicitação dos

exames periódicos e específicos de todos os colaboradores em cada unidade, inclusive os que

ingressarem nos seus quadros na vigência do contrato, conforme o risco ocupacional.

3.2.4. São partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional —

PCMSO:

I Exame médico Admissional que deverá ser realizado antes que o servidor assuma suas

atividades.

Il. Exame médico Periódico que deverá respeitar a periocidade especificada em Lei e

Portarias do Ministério do Trabalho anualmente para os servidores menores de 18 anos e

maiores de 45 anos e bianualmente para os maiores de 18 anos e menores de 45 anos de idade

ou a intervalos menores entre dois exames a critério médico.

Il. Exame de retorno ao trabalho que deverá ser realizado obrigatoriamente ao primeiro dia

de volta ao trabalho do servidor ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por

motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não,inclusosas situações de parto.

IV. Exame de mudança de função que deverá ser realizado antes de ocorrer a mudança de

função, só havendo necessidade de sua realização, a critério médico, se houver modificações

nosriscos inerentes a função anterior.

V. Exame demissional (exoneração ou aposentadoria) deverá ser realizado obrigatoriamente

até a data da homologação, desde que o último Exame Médico Ocupacional tenha sido

realizado conforme os prazos previstos na legislação vigente.

3.2.5. Os exames acima elencados compreendem:

a) Avaliações clínicas, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental:

b) Exames complementares a critério do médico do trabalho, bem como os exigidos pela

Norma regulamentadora NR-7.

3.2.6. Para a realização das consultas e emissão de atestados o médico do trabalho deverá

permanecer à disposição nas dependências da empresa contratada com o deslocamento do

servidor até a empresa para a realização das consultas e emissão de atestados ocupacionais

quando necessário.

3.2.7. Para a realização das consultas e dos exames dos colaboradores lotados nas unidades do

interior, a empresa poderá: deslocar o médico para as unidades, para a realização das
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consultas ou firmar convênios e parcerias para disponibilizar o acesso a esse serviço na

própria cidade de lotação dos colaboradores. Os exames complementares necessários também

deverão ser realizadosna cidade de lotação dos colaboradores.

3.3. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ AINDA DESENVOLVER OS

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS

CONFORME TABELA ABAIXO:

    

DIAGNÓSTICO Avaliação dos postos de trabalho e das atividades
INICIAL exercidas pelos funcionários em cada unidade.

Valor por unidade

 

* Elaboração do PPRA (Elaboração do Programa de
PPRA (NR — 09) Prevenção de Riscos Ambientais, conforme NR-9, da Valor por unidade

Portaria 3214/78).
 

* Elaboração do PCMSO (Elaboração do Programa de

Controle Médico de Saúde Ocupacional, através de
PCMSO (NR — 07) documento base, planilhas de planejamento e Valor por unidade

programação de ação necessárias, conforme Norma

regulamentadora NR-7, da Portaria3 124/78).
 

* Elaboração do LTCAT (laudo técnico das condições

do ambiente de trabalho)

* Elaborar e implementar projetos que visemà
segurança do trabalho; Analisar, investigar e registrar
os acidentes de trabalho;

* Especificar Equipamentos de Proteção Individual
e/ou Coletiva;

* EPI's / EPC's; Avaliar o ambiente e as condições de

GESTÃO DE trabalho daInstituição;

SEGURANÇA DO * Avaliar os processos de concessão de adicionais de Valortotal mensal
TRABALHO insalubridade, periculosidade a que o servidorestiver

exposto, conforme a legislação vigente;
* Elaborarpareceres especializados naárea de
Segurança do Trabalho;

* Coordenara interface entre vários setores envolvidos
na implantação de projetos;

* Fornecer subsídios e auxiliar na elaboração de

manuais, normas, procedimentos e programas de

treinamento.

 

* Realização dos ASOs (exame médico admissional,

periódico, demissional, de retorno aotrabalhoe
mudança de função).

* Coordenação de PCMSO

GESTÃO DE SAÚDE E « Guarda de Prontuário
MEDICINA DO * Relatório Anual Valor total mensal

TRABALHO * Consult.Técnica(RH/RT)

* Controle de Vencimento de ASO
* Elaboração de PPP
* Acomp. dos Afastados
* Enquadramento PPD      
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e Fiscalizar e Controlar documentação de Pi

(PPRA/ PCMSO/ PCMAT/ ASO/ EXAMES Waleetami mensal

GESTÃO DE mooo)
TERCEIROS .

DATABOOKdasterceiras antes do término do

contrato.

Acuidade visual Valor por exame

Audiometria Valor por exame

Hemograma completo Valor por exame

EXAMES MÉDICOS Eletroencefalograma Valor por exame

Eletrocardiograma Valor por exame

Glicemia Valor por exame

Coprocultura Valor por exame

Micológico das unhas Valor por exame

Laudo ergonomico (ler/dort) Valor por treinamento

Programa de vacinação Valor por treinamento

Implementação ginastica laboral Valor por treinamento

PROGRAMAS/ Implantação de CIPA Valorpor treinamento

TREINAMENTOS Treinamento de uso de EPI Valor por treinamento

Integração (4 horas) Valor por treinamento

Treinamento de primeiros socorros Valorpor treinamento

Treinamento combate e prev.incêndio Valor por treinamento

Qualidade de vida Valor porpalestra

Sindrome do pensamento acelerado Valor por palestra

Depressão Valor por palestra

Campanhaanti-tabagismo Valor por palestra

Palestra/orientação (hipertensão) Valor por palestra

PALESTRAS Palestra/orientação (diabetes) Valor por palestra

Novembro azul (cancer de próstata Valor por palestra

Outubro rosa (câncer de mama) Valor por palestra

Palestra/orientação aliment.saudável) Valor por palestra

Palestra/orientação (alcool e drogas) Valor por palestra

Palestra/orientação(dst/aids) Valor por palestra

Palestra/orientação (acid. De trânsito Valor por palestra   
 

Valor Coordenação Mensal

 

Valor Diagnostico Inicial (1 vez por ano para cada

Unidade)
 

 Valor Fixo Global  
 

3.4. PARTE DA RESPONSABILIDADE DO CENTECUC, ITEGOSs E COTECSs

UIDADE GESTORA LOTE 5:

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

ITEGOS LOTE5: 5 unidades
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| Instituto Tecnológico do Estado de Avenida Alexandre de Morais nº 450 - Parque

Goiás Sebastião de Siqueira Amazônia - Goiânia - GO

Instituto Tecnológico do Estado de Rod. GO 164 — KM 5 Fazenda Santa Izabel — Zona

2 Goiás Luiz Humberto de Menezes Rural - Santa Helena de Goiás-GO

Instituto Tecnológico do Estado de Rod. GO. 341, com Cabeceira Alta, Parque dos

a Goiás Raul Brandão de Castro Jatobá. Mineiros - GO

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

. o . , Av. Rezende, Qd. 300-A, s/n, Bairro Buriti Sereno -
5 Instituto Tecnológico Luiz Rassi Aparecidade Goiânia - GO      

COTEC's LOTE 5: 20 unidades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Goiânia/CDTM Laurício Pedro Rasmussen, 2535- Vila Yatch

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

, : - Cândi i : - Setor Candi3 Goiânia - OEC — Candida de Morais OEC- Cândida de Morais ra pla Setor Candida de

orais

4 Trindade Rua Waldir J das Neves, Quadra 02, Lote 01 F nº 171 - Centro

5 Rio Verde Avenida Presidente Vargas nº 603 - Centro

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

7 SãoLuis de Montes Belos Em fase de remanejamento.

UR Bi AS Universidade Estadual de Goiás - Campus TI - Avenida Brasil 435 -
8 Quirinópolis : as E

Conjunto Hélio Leão

9 São Simão ColégioMunicipal Leopoldo Moreira, Praça Júlio Bernardes s/n
Centro

10 Parana Espaço JM (antiga sede Programa Bolsa Futuro) Avenida JK de
Oliveira - Centro

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

12 Jandaia UDEP - Unidade Descentralizada de Educação Profissional

13 Sanclerlândia UDEP - Unidade Descentralizada de EducaçãoProfissional

14 Aragoiânia UDEP - Unidade Descentralizada de Educação Profissional

I5 Inhumas Rua 5, nº 153, Vila Heitor de Paula |

Avenida Dom Emanuel, Condomínio Industrial Bairro Jardim Nova
l E ,
E Senmorcanesio Goiânia CEP 75.250-000

: ; Avenida Expedicionário Jovino Alves da Silva. Setor Aeroporto.
17 ; g

Prscnagiiia PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

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

. Avenida Milão, s/n, área especial, Jardim Europa — área física do 7º
19 GECRIA CIC - CASE bo

E BPM -— GoiâniaCEP: 74325-030

20 Palmeiras de Goiás COTEC —- PADRE ANTÔNIO VERMEY     
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3.4.1. Os serviços/exames serão solicitados na medida em que forem sendo necessários pela

Contratante, podendo a contratação sofrer possíveis e futuras repactuações, acréscimos ou

decréscimos contratuais, se necessários, no decorrer da contratação.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar todos os serviços objeto do contrato futuramente firmado, de acordo com as

melhores técnicas;

b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do

presente Edital de Chamamento de Contratação;

c) A CONTRATADA se obriga, independentemente de solicitação, a apresentar ao

CONTRATANTE, os comprovantes de recolhimentos tributários e fiscais do último mês,

quando do pagamento da fatura/nota fiscal;

d) Qualquer serviço a ser executado, não constante do objeto do contrato futuramente

firmado, deverá ser, previamente, autorizado pelo CONTRATANTE,à vista de composição

específica, devendo haver também disponibilidade de recursos para a cobertura dos

correspondentes acréscimos;

e) Apresentar os documentos de cobrança, inclusive nota(s) fiscal(is) com a descrição

completa do serviço executado;

f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar no todo ou em parte, os serviços objeto da contratação;

g) A CONTRATADAdeverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente

contrato, de tudo dando ciência ao CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua

omissão;

h) Responsabilizar por todas as despesas com mão-de-obra e equipamentos;

1) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas

reclamações se obrigam prontamente a atender;

)) Responsabilizar pelo fiel cumprimento dos serviços contratados;

k) Comunicar aa CONTRATANTE,por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos julgados necessários;

1) Manter, durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação

exigida no contrato de prestação de serviços;

m) Informar da necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis;

n) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
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previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época

própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o

CONTRATANTE;

o) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas

na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem

vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que

acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

p) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada aos

serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

q) Não dispor, ceder, comercializar ou tirar qualquer proveito do produto objeto do contrato

futuramente firmado, por ser propriedade exclusiva do CONTRATANTE;

r) Avisar por escrito ao representante do CONTRATANTE, em tempo hábil, qualquer

divergência ou incoerências do Plano de Trabalho ou quaisquer fatos sobre a execução dos

serviços a serem realizados, para serem devidamente analisados e corrigidos;

s) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às

recomendações aceitas pela boa técnica, normase legislações vigentes;

t) A CONTRATADA não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação

financeira, sem a prévia anuência da CONTRATANTE;

u) Elaborar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, o PPRA da

CONTRATANTE, observando as atividades e os riscos a que estão expostos seus

funcionários;

v) Elaborar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, o programa de

controle médico de saúde ocupacional, observando as atividades e os riscos a que estão

expostos seus funcionários;

w) Quaisquer inadimplências, referentes aos encargos estabelecidos nas condições anteriores,

não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar

o objeto do contrato futuramente firmado, razão pela qual a CONTRATADA deverá

renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

CONTRATANTE;

x) Apresentar a CONTRATANTE sempre por escrito e quando solicitado, a relação dos

empregados que executarão os serviços, procedendo de igual forma dos casos de

substituições;

y) A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela guarda, segurança e proteção de todo

material, utensílios e equipamentosutilizados até a conclusão dosserviços;

z) A CONTRATADA, sempre que requisitada, deverá prestar assistência técnica para
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desenvolvimento das etapas projetadas os programas preventivos, bem como para elaboração

de informes atinentes ao exercício de atividades sob a ação de agentes nocivos, com

conformidade com as disposições contidas nas instruções normativas emanadas do

INSS/MPS,sempre que necessário, procedendo aos levantamentos técnicos dos ambientes de

trabalho;

aa) É obrigatória a utilização de equipamentos de segurança, com a aprovação do INMETRO,

quandoa atividade for considerada de risco;

bb) Os serviços serão executados no dia acordado entre as partes, dentro dos horários 08h as

18h, entre segunda feira e sexta feira;

cc) Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações a serem

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;

dd) A CONTRATADA deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto

ao CRA — referente ao serviço objeto do contrato futuramente firmado a ser apresentada

juntamente com a primeira fatura/nota fiscal;

ee) A CONTRATADA se obriga a manter na CENTEDUC às apólices de seguros de

acidentes do trabalho de todos os empregados contratados para os serviços propostos;

ff) A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados, crachás com fotografias

recentes para sua identificação nos recintos do CENTEDUC:;

gg) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade por todas as providências e obrigações

estabelecidas a legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da

espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho de serviços ou em conexão com

eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

hh) A CONTRATADA acompanhará e analisará todos os casos de afastamento por doença

ocupacional e acidente de trabalho;

4.1. Caso a CONTRATANTE seja demandada ou responsabilizada judicial ou

extrajudicialmente por empregados, colaboradores ou credores da CONTRATADA,essa

deverá indenizar, de forma regressiva, a CONTRATANTE por eventuais desembolsos,

incluídos os possíveis honorários advocatícios, condenações e perícias, aplicando-se, em todo

caso, as disposições do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

4.2. Sendo CONTRATANTE e a CONTRATADA demandadas ou responsabilizadas judicial

ou extrajudicialmente por ato doloso ou culposo praticado por colaborador da

CONTRATADAou por ela mesma, a CONTRATADA assumirá todos os custos processuais,

de defesa e de eventual condenação, eximindo a CONTRATANTE de qualquer

responsabilidade.
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Facilitar o acesso da CONTRATADA às áreas de trabalho e demais informações

necessárias ao bom desempenho das funções;

b) Designar um servidor como gestor do Contrato, que disponibilizará as informações e os

esclarecimentos para a execução dos serviços, que sejam solicitados pela CONTRATADA;

c) Pagar à CONTRATADA de acordo com a proposta apresentada e os termos constantes

neste instrumento contratual;

d) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por este solicitada, necessária à

perfeita execução do contrato;

e) Notificar, por escrito, a CONTRATADAda aplicação de qualquer sanção;

f) Atestar e receber os serviços efetivamente executados de acordo com as cláusulas do

contrato futuramente firmado de prestação de serviços;

g) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre seu bom desempenho;

h) Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as

orientações, que deverá ser refeito sem ônus adicional aa CONTRATANTE;

i) Recusar o produto final elaborado em desacordo com as obrigações assumidas pela

CONTRATADA.

6. DA HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação no presente certame, a empresa interessada deverá apresentar a

seguinte documentação:

6.1.1. Regularidade Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de

documentos de eleição de seus administradores;

b) 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

amplos poderes de representação em todos osatos e termos do procedimento,

6.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(CNPJ);

b) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da sede dolicitante:
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c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —

INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias

MF 358 e 443/2014;

e) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

- FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

f) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da

empresa.

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:

a) Comprovante de Regularidade do Cadastro junto ao Conselho Regional de Medicina do

Estado de Goiás — CREMEGO.

b) Atestados de Capacidade Técnica, com execução de serviços constantes do Item 3 deste

edital, com no mínimo 50% do objeto da presente contratação.

7. EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. O prazo para a execução e de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a

partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante

termos aditivos, limitados ao período de vigência do contrato de gestão nº 004/2017 — SEDI

7.2. O reajuste contratual se dará baseado nas convenções coletivas das categorias, referente à

componente mão de obra, visando atender ao equilíbrio econômico-financeiro, sendo que a

sua periodicidade não poderá ser inferior a um ano, com base na Lei Federal 10.192/01, que

será estabelecido mediante solicitação justificada da empresa contratada ao CENTEDUC.

7.3. Em caso de prorrogação do contrato, o reajuste será efetuado baseado no INPC/IBGE

acumulado nos últimos 11 (onze) meses anteriores ao seu vencimento, incluindo-se o mês da

assinatura e excluindo-se o do vencimento, referente a materiais e equipamentos.

7.4. 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.

7.5. Homologado o processo seletivo o proponente vencedor será convocado formalmente,
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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.

8. PROPOSTA

8.1. Deverá conter o preço e metodologia de trabalho, ressaltando que para avaliação da

metodologia, pede-se o envio de proposta detalhada com especificações.

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

8.3. Deverá conter o nome da empresa, número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail, nome do

responsável, C.I/R.G. e CPF.

8.4. 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.

8.5. 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.

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

prevalecerá o por extenso.

8.7. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.

8.8. A proposta deverá conter a planilha com valores conforme os anexos.

8.9. Considera-se proposta mais vantajosa aquela que apresentar MENOR VALOR

GLOBAL e MELHOR TÉCNICA.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

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

anular este processo, no todo ou em parte.

9.2. Esta seleção não obriga o CENTEDUCa formalizar o contrato, podendo a mesma ser

anulada ou cancelada pelo Presidente, ouvido o setor responsável pela seleção de

fornecedores.

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

convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie

suas normas.

9.4. 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
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que título for.

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

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

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

documentos apresentados em qualquer fase da contratação.

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

estabelecidos, deverão apresentar simultaneamente os documentos previstos no item 6.

9.8. 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: contratos(ycenteduc.com.br, identificando o Edital de

Chamamento de Contratação a que se refere.

9.9. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito em cláusula anterior até as 1lh

horas do dia 23 de abril de 2019, sob pena de não participação no certame.

9.10. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá na Rua 101, Nº 35, Qd. F-I7A,Lt.

03, Setor Sul, Goiânia-GO às 16h00 do dia 23 de abril de 2019.

9.11. As empresas que apresentarem proposta para o presente chamamento poderão se fazer

representar por dirigente ou por procurador previamente habilitado.

9.12. Nolocal, data e hora designados nos Itens 9.9 e 9.10, 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 poressa e pelos representantes das entidades que

se fizerem presentes.

9.13. 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.

da Sobral
'enCoGoiânia, 11 de abril de 2019.

  

 

NA

FERNANDOANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO I

PROCESSOnº. 01/2019

MODELO DE PROPOSTA

Ao

CENTEDUC — Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: PROCESSO nº. 01/2019

Prezados Senhores,

(nome da empresa) + CNPJ/MF nº. , 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. 003/2018, 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.

1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais em Medicina

e Segurança do Trabalho, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de caráter continuado, para

atendimento do Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI e Proposta Técnica do CENTEDUC,

descritos no item 3.4 do Edital.

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

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

Localidade, | de de 2019.

(assinatura)

(Nomee assinatura do responsável legal)
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ANEXO II

PROCESSO nº. 01/2019

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 edoCPFE. , 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 e também que os integrantes do quadro societário da nossa empresa não

possuem qualquer vínculo com o CENTEDUC - CENTRO DE SOLUÇÕES EM

TECNOLOGIAE EDUCAÇÃO.

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

, em de 2019.

 

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO HI

PROCESSOnº. 01/2019

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- OBS: Somente para empresas optantes do Simples Nacional

Ilmo. Sra— Diretora Administrativa Financeira

(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:

I- 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 suasituação

patrimonial;

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

legislação pertinente;

H - 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 noart. 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 2019.
 

 

Assinatura do Representante Legal
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