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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA A UNIDADE

GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS DE GOIÂNIA E APARECIDA DE

GOIÂNIA-GO

PROCESSO Nº 04/2018

CHAMAMENTODE CONTRATAÇÃO. Nº 04/2018

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

Educação, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 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.04/2018 em conformidade com o disposto no art.4º, Il. 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 aa CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação.

do tipo MENOR PREÇO,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 04/2018.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até às 10h do

dia 21/09/2018, poderão ser entregues através do email centeduciagmail.com ou

presencialmente na sede do CENTEDUC,no seguinte endereço:Rua 101. Nº 35, Qa.

F-I7A, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150: informando o número do

CNPJ, endereço completo e responsável pela empresa.

Goiânia/GO. 18 de Setembrode 2018.

nO    
Fernando L

anda

Direta 4 140231-59

CPF: CENTEDUC
 NY

FERNANDO LANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº. 04/2018

O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

qualificadanoEstadodeGoiásatravésdoDecreton?.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. 04/2018 em

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

Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações.

1. OBJETO

1.1. Contratação de LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA A

UNIDADE GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS DE GOIÂNIA E

APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, nas dependências dos ITEGO”s e COTEC's listados

no item 3.1, vinculados e Unidade de Apoio Administrativo. por preço global. do tipo

MENOR PREÇO,que compreenderá os seguintes itens:

a) —Instalação de equipamento e treinamento;

b) Fornecimento: SUPRIMENTOS /PEÇAS / TONER

ce) Configuração e Instalação em rede

d) Assistência técnica preventiva e corretiva

e) Central de atendimento

f9 Prazo de atendimento máximo: até 2 horas

g) Disponibilidade de equipamento back-up

h) Pelo menos | funcionário

i) Prazo de instalação: imediato

2. DA DESCRIÇÃO DOSEQUIPAMENTOS:

 

 

 

 

   

DESCRIÇÃO Ene EOPIASPRANGUIA
EQUIPAMENTOS MENSAL |

Hipo -miar 22 88.000 (oitenta e oito mil)
aser

Tipo 2 - Impressora Jato de Tinta 02 3.000(três mil) |

Tipo 3 - Scanner de Mesa 03 LIVRE |
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2.1. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA -— TIPO 1
 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
 

Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e tax

 

Tecnologia de impressão: Laser Monocromática
 

Interface de Rede Embutida:
Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB

2.0

 

Função de Impressão Segura: SIM
 

Tela LCD: Touchscreen colorido
 

Aplicativo de Impressão para
Dispositivos Móveis:

SIM C/ WIFI DIRECT
 
 

Compatibilidade com o Driver de

Impressora:
WindowsO, Mac OS, Linux

 

Memória: 5S122MB
 

Resolução da Impressão (máx em
dpi):

1200 x 1200 dpi
 

Formato do papel: A4 e Carta/ofício e
s
s
e
s
q
d
o

 

Peso Saída do Papel: Bandeja padrão: 55 — 165 g'm2

 

Duplex: 60 — 105 g/m2
 

Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas
 

 

 

(Frente e Verso):

Bandeja Multiuso: 50 folhas

Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas

Capacidade de Impressão Duplex SIM

 

Ciclo Mensal: 88000 páginas ou mais  
 

Velocidade Máx. Impressão em
Preto (ppm):

48/46 ppm (carta/A4)

 

Tempo de impressão para a 1º

página:

o
o

t
n

a o (x

 

ESPECIFICAÇÃO CÓPIA
 

Velocidade da Cópia em Preto: 48/46 ppm (carta/A4)
 

Velocidade da Primeira Cópia: 8,5 seg
 

Resolução de Cópia: Até 1200 x 600 dpi
 

 

Recursos de Copiadora:  Auto Duplex, Combinar Cópia (2 em 1. 4eml. ID).

Densidade de Imagem, Modo Qualidade de Imagem

(Texto / Foto / Misto), Modo Foto    
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Tamanho do Vidro de Documentos: Oficio

Copia sem uso do PC: SIM

Cópias de ID (Doc. de Identidade): SIM

Capacidade Máx. do Alimentador 5

Automático de Documentos (ADF): 60 telhas

Indicador de Quantidade: SIM
 

ESPECIFICAÇÃODIGITALIZAÇÃO
 

Velocidade de Digitalização:
P&B:5seg/pag Escala de cinza: 5 seg/pag Cor:

I0seg/pag

 

Resolução de Digitalização Óptica  1200 x 1200 dpi

 

 

 

(dpi): J

ADF SIM ==

Digitalização Duplex (Frente e SIM

Verso) |

Permitir Criar Usuário para SIM |

Digitalização direta no PC:
 

Formatos (Exportação):

JPEG, PDFSingle-page/Multi-page (PDF seguro, PDF

pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page,

TXT. BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG

 

Digitaliza para:

E-mail, Imagem, OCR,File, FTP. USB, Network

Folder (CIFS - Windowsonly), E-mail Server.

SharePoint), SSH Server (SFTP), Cloud (Web

Connect)t, Easy

ScantoEmail  
 

 

Especificação (Mínima) — TIPO 2 !
 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
 

Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia

 

Tecnologia de impressão: Jato de tinta colorido
 

Interface de Rede Embutida:
EEE 802.11 b/g/n Wireless LAN / 10/100Base-TX

Ethernet / USB 2.0

 

Compatibilidade com o Driver de

Impressora:
WindowsB, Mac OSB, Linux |

 

Memória: 64MB
  Resolução da Impressão (máxima

em dpi):
6.000 x 1.200dpi   
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Tipo de Suprimento:

 

Refil de Tinta (Original da Impressora)

 

Formato do papel: A4 e Carta/ofício
 

Peso Saída do Papel: 105 g/m2
 

Capacidade de alimentação de
folhas:

Bandeja de 100 folhas

 

Capacidade de Impressão Duplex

(Frente e Verso):
NÃO

 
 

Ciclo Mensal: 3000 páginas ou mais
 

Velocidade Máx. Impressão (ppm): 27ppm(Preto) / 10ppm(Colorida)

 

ESPECIFICAÇÃO CÓPIA
 

Cópia em Colorida e Preto: SIM   
Cópia sem uso do PC: SIM
 

Recursos de Copiadora: Combinar Cópia (2 em L)
 

Tamanho de Original Máximo: Vidro: Até A4 (210 x 297 mm)

 

Indicador de Quantidade: SIM
 

ESPECIFICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO
 

Velocidade de Digitalização:

P&B: 5 seg/pag
 

Escala de cinza:5seg/pag Cor: 10seg/pag

 

Resolução de Digitalização Óptica

(dpi):
Até 1.200 x 2.400dpi   

Formatos (Exportação): TIFF, JPEG, PDF =

  Digitaliza para: E-mail, Imagem, Pasta na Rede

c
o
m
e
s

 

 

Especificação (Mínima) - TIPO 3

SCANNER COLORIDO DE DOCUMENTOS
 

Funções Principais: Digitalizar Documentos
 

Tecnologia de Scanner: uma única passada

ammAlimentação vertical, digitalizador duplex colorido e

 

Interface de Rede Embutida: USB 2.0 de alta velocidade

 

Compatibilidade com o Driver de

Impressora:
Windows, Mac OSB, Linux

  
 

Tamanhos de documento: Máximo21,5 em x 91,4 em

 

Permite Digitaliza Folha AS: via software em uma única página.
SIM. através de folha transporte A4 c/ reconstituição

A

   Peso Saída do Papel: De 50 a 200 g/m2
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Capacidade de alimentação de
folhas:

 

50 folhas

 

Capacidade de Impressão Duplex
(Frente e Verso):

SIM - Digitaliza frente e verso em apenas 1 passada

 

Ciclo de trabalho diário: 1000 páginas ou mais
 

ESPECIFICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO
 

Velocidade de Digitalização:

Emcores - 1.230 ms/linha

Escala de cinzas - 1,230 ms/linha

Monocromático - 1.230 ms/linha (A4. 300 dpi)

 

Velocidade: 25 ppm(simplex): 50 ipm (duplex)

 

Resolução de Digitalização Óptica

(dpi):
600 dpi

 

Formatos (Exportação): TIFF. JPEG, PDF(através do software)

 

Digitaliza para (via software):
diretamente a um computador, rede local, email, FTP

ou serviços de nuvem  
CARACTERISTICAS DO SCANNER
 

Alinhamento automático de imagem: melhora automática de textos; segmentação automática

de áreas; eliminação automática de bordas da imagem: dropout de cores: ajuste de rotação de

imagem; reconhecimento automático de cores: ajuste automático do tamanho da página:

rotação automática de orientação dos documentos, baseada no conteúdo; eliminação

automática de páginas em branco; recursos de edição e manipulação de imagens, saída multi-

imagem (dual stream); separação

barras. OCR/A, OCR/Bouquantidade de folhas
de trabalhos emlotes por folhas em branco, códigos de

 

EQUIPAMENTO A FORNECER
 

Descrição: Conforme modelo acimadescrito ou superior.

 

Insumos: Todos Insumos do Scanner

 

Franquia Mensal 
P4-CS4-2018

 LIVRE 
 

3. DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO:
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3.1. Os equipamentos serão instalados na UNIDADE GESTORA e nas UNIDADES

GERIDAS DE GOIÂNIA E APARECIDA DE GOIÂNIA-GO,nas dependências dos

ITEGO”s e COTEC's, abaixo listados:

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

    
 

Nº ITEGO-GO ENDEREÇO

Anata Rua 101. Nº 35. Qd. F-I7A. Lt, 03. Setor Sul. Golâma-GO
INIDADE GES f ESTE 5

Í UNIDADE GESIGRA CEP: 74080-150 www.centeduc com

> Instituto Tecnológico do Estado de Goias Avenida Alexandre de Morais nº 450 - Parque Amazônia-

Sebastião de Siqueira Goiânia - GO

3 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás José

|

Rua BF-25, esquina com AV. JC-15. APM-I10, Bairro Floresta

Luiz Bittencourt — Goiânia - GO

. no . Rezende .300-A,58 ai ti Sereno - Aparecida
4 Instituto Tecnológico Luiz Rassi Av. Rezende, Qd. 300-A, sin, Bairro Buriti ereno

-

Aparecida

E de Goiânia - GO |

Nº COTEC ENDEREÇO |

|

|
I Gotânia/CDTM Laurício Pedro Rasmussen, 2535- Vila Yatch |

o IDEP - e “O - adra 22. Lote 35 ssidencial Res |

> Goiânia = Real Conquista UDEP

-

Rua RC-I( Quadi 122, Lote 35 Residencial Real |

Conquista |

3 Trindade Av. Contorno,nº 140, Setor Sut. CEP: 75,391-246 |

|

” a das Araras. Ares 2 63, Jar Joresta. CEP: 75,380-
4 Frindade Il Rua das Araras. Area D, n par apie Floresta. CEP; 75.3 |

|

5 Sanclertândia UDEP- Unidade Descentralizada de Educação Profissional

3. JUSTIFICATIVA

3.1. O CENTEDUC é responsável pela execução de serviços em educação profissional

tecnológica e desenvolvimento tecnológico no Estado de Goiás, condizente aos

Municípios constantes do Lote 5, 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
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tecnológicos e promoção e fortalecimento de ambientes de inovação, bem como as

atividades de apoio auxiliares ao setor público, com o auxílio de bons protissionais.

instalações corretas, equipamentos e procedimentos adequados, sendo assim se faz

necessária a locação dos itens referidos neste edital para melhor atender às necessidades

das Unidades geridas pela Instituição.

4. DAS CONDIÇÕESDE PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar deste Processo Seletivo todos interessados que atenderem a

todas as exigências e condições deste Edital.

4.2. É vedada neste processo a participação de empresas, na qualidade de proponentes.

que:

a) Sejam Estrangeiras e não funcionemno País.

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

suspenso, ou que por esta tenhamsido declaradas inidôneas;

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

si, qualquer que seja sua forma de constituição:

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

5.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento de seleção. no dia e

horário estabelecidos, deverão apresentar simultaneamente os documentos previstos no

item 6.4.1.

5.2. Caso a documentação seja enviada por correio eletrônico deverá ser da seguinte

forma: Assunto: HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO - PROCESSO

CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃONº. 004/2017 — NOME DA EMPRESA E

CNPJ, e ter como anexo os documentos exigidos no item 6.4.1;

5.3. Caso a documentação seja enviada por meio postal ou físico no endereço previsto

no Ato de Convocação, deverá ser composta dos documentos exigidos no item 6.4 em

um único Envelope, rotulado externamente com o seguinte informe:

ENVELOPE: HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO

CENTEDUC-CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃONº. 004/2017

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ.

6.4. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E PROPOSTA DE PREÇO:

6.4.1. Referente à habilitação JURÍDICA,serão exigidos os seguintes documentos:
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a) Cédula de Identidade e CPFdo representante legal da instituiçãoe de seu procurador

(caso seja representado poreste);

b) Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada,

ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual;

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

legal da empresa de que não é contribuinte Estadual, não é necessário reconhecer firma

da assinatura;

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

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

representante legal da empresa de que não é contribuinte Municipal, não é necessário

reconhecer firma da assinatura;

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 e

perante o município de Goiânia/GO;

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta de

débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja inclusive

a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais:

i) Prova deinexistência 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

TiTrabalho: Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e

Tribunais Regionais do Trabalho).

1) 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;

6.4.2. São válidas as certidões positivas com efeitos de negativas.

Rua 101, Nº 35, Qd. FITA, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150 www,centeduc.com



P4-C54-2018

 

educ

6.4.3. A PROPOSTA DE PREÇO deve conter todos os itens de acordo com as

descrições item 2.1.. contendo os seus respectivos preços e despesas, de qualquer

natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo Seletivo:

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

data de apresentação da proposta.

6.4.5. A escolha será pelocritério menor preço.

7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA:

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

sido aceita e a documentação esteja de acordo com o item 6.4.1.

7.2. A publicação da vencedora será realizada no website institucional

(https:/Awwwcenteduc.com.br), no dia 21 de setembro de 2018.
 

7.3. O CENTEDUC,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.

8. DO CONTRATO FIRMADO:

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

assinatura de termo de contrato. do qual fará parte. independentemente de transcrição, o

presente Edital, seus anexos e a proposta do Contratado, no que couber.

8.2. A critério do CENTEDUC,a minuta do contrato poderá ser encaminhada via e-

mail.

9. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. A CONTRATADAcompromete-se a fornecer os itens nos exatos termos do Edital

de Processo Seletivo.

9.2. Assume A CONTRATADAos 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.

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

submetida à consideração do CONTRATANTE, com respectiva justificativa a quem

caberá decidir a orientação a ser adotada.
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9.4. 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.

9.5. Produzir e submeter a CONTRATANTE, junto com a Nota Fiscal, relatório

analítico que contenha o resumodasatividades prestadas.

9.6. Informar no corpo da Nota Fiscal as seguintes descrições: número deste Contrato, e

as competências a que se refere à prestação dos serviços, sob pena de não ser pago o

valor referente à Nota Fiscal, caso não contenha estas informações.

9.7. O transporte dositens adquiridos está a cargo da CONTRATADA.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

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

ou anular este processo, no todo ou emparte.

10.2. Esta seleção não obriga o CENTEDUCa 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 tor.

10.5. É facultado ao CENTEDUC em qualquer fase da contratação. a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou complementara instrução do processo.

10.6. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e

dos documentos apresentados em qualquerfase da contratação.

10.7. 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 centeduciogmail.com.

identificando a Edital de Chamamento de Contratação a que se refere.

10.8. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito na cláusula anterior até o

dia 21 de setembro de 2018. sob pena de não participação no certame.
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10.9. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá na Rua 101, Nº 35. Qd. F-

I7A, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO às 11h00 do dia 21 de Setembro 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 nosItens 9.8 e 9.9, 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 asnecessárias vistas e conferências, o conteúdo dos envelopes devidamente

rubricados pelos membros da Comissão de Chamamento e pelos representantes das

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 nosítio eletrônico da

proponente, em até 03 (três) dias úteis.

10.13. 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.

Goiânia, 18 de setembro de 2018.

 

 

FERNANDO LANDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO |

PROCESSOnº. 04/2018

MODELO DE PROPOSTA

Ao

CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: Processo nº. 04/2018

Prezados Senhores,

 (nome da empresa) » CNPJ/MEnº. , sediada |(end.

completo) , telefone - e-mail —. representado

por » CI/RG nº. e CPF sob onº. . tendo

examinado a Edital de Chamamento de Contratação nº. 04/2018, 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. Locação de equipamentos de impressora/ scanner/ copiadora para cópias/impressões.

para atender às necessidades do CENTEDUC,concernente ao objeto do chamamento

nº 09/2016/SED/GO, lote nº 5, do tipo MENOR PREÇO, para atendimento ao

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

nos serviços especificados, pelo período de 12 (doze) meses

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

3. A validade da proposta será de. ( Jdias.

Localidade, de de 2018

(assinatura)

(Nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO 1

PROCESSO Nº. 04/2018

 

 

 

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. ar e do CPF nº.

. DECLARApara 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 II - OBS: Somente para empresas optantes do Simples Nacional

PROCESSO Nº. 04/2018

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ilma. Sra. — Superintendente Executiva

(Nome da empresa). com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob 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 quetrata o art. 12 da Lei Complementar nº 1253, 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 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 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 2018.
 

 

Assinatura do Representante Legal
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