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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

PROCESSO Nº 04/2019

EDITAL DE CHAMAMENTODE CONTRATAÇÃO Nº 04/2019

O CENTEDUC- 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-

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

SEDI, e dando prosseguimento ao Processo de Contratação de Serviços nº. 05/2019 em

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

Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações, realizará Processo

de Compra objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZAE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, do tipo MENOR PREÇO porlote, para atendimento ao

Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até o dia 29/03/2019

às 10h e poderão ser entregues através do email contratos(Acenteduc.com.br ou

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

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

endereço completo e responsável pela empresa.

Goiânia/GO, 25 de março de 2019.

 

Tous
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FERNANDO/LANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃONº. 04/2019

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. 004/20177-

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

SEDI, e dando prosseguimento ao Processo de Compras nº. 04/2019 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 para fornecimento de materiais de higiene e limpeza e gêneros

alimentícios (café, açúcar e adoçante), de acordo com as especificações e quantidades

constantes da planilha descritiva abaixo, para atender ao Contrato de Gestão nº

004/2017/SEDI, concernente ao objeto do Chamamento nº 09/2016/SEDI/GO, Lote nº 5 sob

gestão do CENTEDUC em convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico e Inovação.

1.2. Todos os itens deverão ter a validade mínima de 12 meses, a contar do recebimento do

produto.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Contratação celebrada através do Contrato de Gestão de 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 presencial e a

distância, das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica — DIT.

2.2. A aquisição dos materiais de limpeza e higiene visa manter a assepsia no ambiente, diante

do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de

funcionamento dos equipamentos públicos da Regional 5. Além disso, procura

proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a

utilização dos materiais higiênicos e de limpeza pelos diversos usuários.

2.3. A aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar e adoçante) visa atender às

requisições de produtos de consumo para os setores de copeiragem que demandam

diariamente açúcar e café nos turnos de trabalho.
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3. DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO

3.1.Para a eficiente execução do material deverá ser de boa qualidade cumprindo bem a sua

aplicação com efetiva qualidade.

3.2. Informar valor para todos os materiais considerando a logística da entrega, bem como a

devida nota de compra.

3.3. Informar o valor unitário e global para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza

e gêneros alimentícios (café, açúcar e adoçante).

3.4. Descrição dos Materiais:

 

DESCRIÇÃO|

 

I UND 600 ALCOOL EM GEL FRASCO COM 450G
 

2 LT 460 ALCOOL LIQUIDO 926L EMBALAGEM DE 1000ML

COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML CX 3000X 1 SELO
3 CX 180 |INMETRO

COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX 5000X | SELO
4 CX 180 INMETRO

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES 30MT FARDO
5 ED 240 COM 64 UND MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE

PAPEL TOALHA BRANCO MEDINDO APROX 20X21 FARDO
6 FD 600 1000XI

 

 

 

 

 

7 GL 60 SABONETE LIQUIDO 5LT
 

8 UND 240 |FLANELA PARA LIMPEZA 40X60
 

5 UND 30 RESERVATÓRIO P/ ABASTECER SABONETEIRA
 

10 |UND| 30 RESERVATÓRIO DISPENSERP/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA
 

ll |(UND| 19 SUPORTE P/ COPO DESCARTAVEL 200ML
 

|2 |UND| 19 SUPORTE P/COPO DESCARTAVEL CAFÉ 50ML

DESODORIZADOR TIPO BOM AR COM APARELHOC/REFIL
13 |JUND| 30 FRESHMATIC

 

 

4 |(UND|/ 30 FREFIL ODORIZADOR AMBIENTE FRESHMATIC 250ML
 

15 PCT| 900 CAFÉ EXTRA FORTEPCT COM 500G
 

l6 PCT 60 AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG
      7º )JUND| 50 ADOÇANTE 100 ML
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4. DO LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os materiais deverão ser entregues na Unidade Gestora localizada à Rua 101, Nº 35, Qd.

F-I7A, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150

5. DO CONTRATO FIRMADO

5.1. 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 e a proposta do Contratado, no que couber.

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

6. DO PAGAMENTO

6.1. A CONTRATANTEpoderá executar o contrato parcialmente, no âmbito das quantidades

previstas, tendo em vista as demandas necesárias dentro da previsão dos serviços,

consequentemente o pagamento será relativo aos serviços efetivamente realizados.

6.2. Os pagamentos serão efetuados após a efetivação da entrega, através de depósito em

conta, devidamente informada no corpo da nota fiscal, exclusivamente a empresa contratada.

6.3. Os pagamentos serão efetuados após a aceitação pela Contratante das Notas Fiscais

correspondentes, devidamente atestadas pela Diretora Administrativa Financeira.

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. A vigência da presente contratação se dará no momento da assinatura do Contrato até a

entrega de todosos itens do objeto deste Edital.

7.2. Os serviços serão executados mediante requisição da Diretora Administrativa Financeira.

8. DA REGULARIDADE FISCAL

8.1. Referente à habilitação jurídica, do prestador de serviços. serão exigidos os seguintes
documentos:

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

mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-
lhe amplos poderes de representação em todosos atos e termos do procedimento:
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores:

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

empresa de que não é contribuinte Estadual;

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

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

representante legal da empresa de que não é contribuinte Municipal;

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

Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) perante o Estado de Goiás;

g) 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;

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

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

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

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

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

Trabalho).

)) 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:

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

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

|) Apresentação de Certidão Negativa de efeitos sobre falência, recuperação judicial ou

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da matriz da concorrente datado dos

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

Certidão.

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

9. PROPOSTA
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9.1. A Proposta deverá ser enviada/formalizada: em papel timbrado ou e-mail coporativo da

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

nominal ao CENTEDUC,constando:

a) Todos os itens de acordo com as descrições contidas no Item 3.4, contendo os seus

respectivos preços e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo

Seletivo;

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

apresentação da proposta.

c) A escolha será pelo critério menor preço, devendo ser cotado por item a partir dos preços

unitários.

d) Todos os produtos deverão ser orçados com frete incluso, sendo este preferencialmente na

modalidade CTF.

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 Presidência.

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 CENTEDUCem qualquer 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. 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(Acenteduc.com.br, identificando o Edital de

Chamamento de Contratação a que se refere.

10.8. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito na cláusula anterior até o dia 29 de
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março de 2019 às 10h, sob pena de não participação no certame.

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 16h do dia 29 de março de 2019.

10.10. 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, 25 de março de 2019.

   

Fernando Landa Sobral

Bro

FERNANDOLANDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO I

PROCESSOnº. 04/2019

MODELO DE PROPOSTA

Ao

CENTEDUC — Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: Processo nº. 04/2019

Prezados Senhores,

(nome da empresa) + CNPJ/MF nº. . sediada |(end. completo)

» telefone » e-mail + representado por

+ CIIRG nº. e CPF sob nº. , tendo examinado

a Edital de Chamamento de Contratação nº. 05/2019, 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.

|. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS, para atender ao Contrato de Gestão nº 004/2017/SEDI, concernente ao

objeto do Chamamento nº 09/2016/SEDI/GO, Lote nº 5 sob gestão do CENTEDUC em

convênio com a Secretaria de Desenvolvimentos.

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

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

Localidade, de de 2019.

(assinatura)

(Nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO II

PROCESSO Nº. 04/2019

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| edo 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 2019.

 

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

EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº 04/2019

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ilma. Sra. — Diretora Administrativa Financeira

(Nome da empresa), com sede na (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 quetrata 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

assima 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;

IH - 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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