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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS

DE AR CONDICIONADO.

PROCESSO Nº 06/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº 06/2019

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. 06/2019 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 Seletivo objetivando a

contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME

PMOC EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO,tipo Split novos e no estado de uso

comdiversas potências, com reposição de peças, exclusivamente para as unidades descritas no

Item 3.2, a ser julgada pela conjugação dos critérios de MENOR PREÇO E MELHOR

TÉCNICA,para atendimento ao Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até o dia 12/04/2019 às

12h e poderão ser entregues através do email contratos(Ocenteduc.com.br ou presencialmente

na sede 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, de abril de 2019.

       

NY N CPF 2“

FERNANDO LANDA SOBRAL “É
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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EDITAL DE CHAMAMENTODE CONTRATAÇÃO Nº. 06/2019

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. 004/2017-SEDI

firmado coma Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação -SEDI, e dando

prosseguimento ao Processo de Contratação nº. 06/2019 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. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva e/ou

corretiva e higienização, conforme PMOC em aparelhos de ar condicionado,tipo Split novos e no

estado de uso com diversas potências, com reposição de peças, para atender às necessidades do

Centro de Soluções em Tecnologia e Educação - CENTEDUC, concernente ao objeto do

Chamamento nº 09/2016/SED/GO, Lote nº 5, exclusivamente para as unidades abaixo descritas,

sob gestão do CENTEDUC, CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, realizado em convênio

com a Secretaria de Desenvolvimento Economico e Inovação — SEDI.

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 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, 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.Visando manter o bom funcionamento dos equipamentos para promover melhores condições

do ambiente aos alunos, professores e funcionários, faz a necessidade de manutenção nos

equipamentos de ares condicionados. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades de

prestação dos serviços de manutenção, preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado,a

fim de manter os referidos aparelhos em perfeitas condições de funcionamento e conservação,

objetivando conservar o bem público, e considerando ainda, a preocupação com a saúde, a

segurança, o bem-estar e o conforto dos ocupantes dos ambientes climatizados nas estações de
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trabalho da Unidade Educacional, em observância ao disposto na Portaria do Ministério da Saúde

nº. 3.523, de 28/08/98 e nas Resolução-RE nº. 176, de 24/10/00 e Resolução-RE nº. 009, de

16/01/03, da ANVISA,evitando-se desta forma transtornos para o CENTEDUC,no desempenho

cotidiano de suas atividades.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A prestação de serviços será desenvolvida por uma equipe de profissionais especializados,

para o quantitativo de aparelhos, com as respectivas especificações constantes do quadro a seguir:

  
  

AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000 BTUs
    

 

AR CONDICIONADO AGRATTO 18.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO AGRATTO 9.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO COMPFEE 7.500 BTUs

: IZ col o
AR CONDICIONADO 30.000 BTUs MIDEA PRACTIA

     
 

 

 

EVAPORADORA PHILCO 18.000 BTUs

AR CONDICIONADO CARRIER 9.000 BTUs
  

54
AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUs 4
CONDENSADORA PHILCO 18.000 BTUs 2

9

  

 

 

AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL 10.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL 30.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN 21.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN 30.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO ELECTROLUX 12.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO ELGIN 30.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO JANELA ELGIN 30.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO KOMECO 18.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO MIDEA 9.000 BTUs
 

AR CONDICIONADO SAMSUNG VIRUS DOCTOR12.000 BTUs
   AR CONDICIONADOSPLIT MIDEA 12.000 BTUs

AR CONDICIONADO ELECTROLUX 36.000 BTUs

     

 

  AR CONDICIONADO SPLIT BOSCH 18.000 BTUs

 
 

  AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 18.000 BTUs   
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AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 18.000 BTUs 3

AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 18.000 BTUs o I

APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO 2
TETO,MC/ELECTROLU36.000 BTUs

AR CONDICIONADO BOSCH ' | I

 

 

  
  

  

 
   

 

    
   

3.2. Os serviços serão executados nos seguintes locais:

    

 
ENDE nm DO .

tor Sul, Goiânia/GO, CEPRua 101. nº 35, Qd.F-17,Lt. 03 Se
   

 

 

 

 

Unidade Gestora 34080-150

ITEGO - José Luiz Rua BF-25, esquina com AV. JC-15, APM-10, Bairro Floresta -

Bittencourt Goiânia-GO, CEP: 74.477-134

ITEGO- Sebastião de Av. Alexandre de Morais, nº 450, Setor Parque Amazônia,
Siqueira Goiânia-GO, CEP: 74.840-570

COTEC- Padre Rua 20, Qd 24 Lt. 01, Centro de Convenções e Cultura Bloco B,

Antônio Vérmey Setor Jardim Atlântico- Palmeiras de Goiás - CEP: 76 190-000

COTEC- Real UDEP,Rua RC-10, Qd. 22, Lt. 35, Residencial Real Conquista,
Conquista Goiânia — GO, CEP: 74.356-695
 

COTEC- Trindade
Av. Contorno, nº 140, Setor Sul, Trindade-GO, CEP 75.391-246

Central - Rotary    
 

3.3. Os serviços a serem mencionadosno item 4.1.2.3, não serão preenchidos em sua totalidade de

forma imediata. Serão demandados de acordo com necessidade da CONTRATANTEe de acordo

com a necessidade da unidade educacional durante a vigência do contrato.

3.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da

CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinação direta.

3.5. Poderão ser requisitados futuramente outros serviços com mesma natureza do Objeto deste

Processo Seletivo, sendo concedido até 45 (quarenta e cinco) dias para adequação da empresa

porventura vencedora deste Processo Seletivo

4. FORMA DE PRESTAÇÃODOSSERVIÇOS:

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: As manutenções preventivas periódicas deverão

ser realizadas conforme cronograma de serviços a ser apresentado pela CONTRATADA.
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Observare atender as normas vigentes da ANVISA, ABNT e do fabricante.

4.1.2. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: A manutenção corretiva acontecerá em duas

modalidades:

a) Pequenas Intervenções: Poderá ser realizada in loco desde que observadas as condições de

segurança do trabalho e ainda preservando a integridade física dos ali presentes, com prazo

máximo previsto para fechamento do chamado de atendimento de 48h a contar da data e hora do

chamado.

b) Correções/Intervenções: Esta deverá acontecer nos estabelecimentos da CONTRATADA,

sendo removido o aparelho, com transporte e mão de obra de única e inteira responsabilidade da

CONTRATADA. O prazo máximo previsto para início do atendimento será de 48h a contar da

data e hora do chamado, com devolução do equipamento em, no máximo, 72h a contar da data e

hora do chamado.

4.1.2.1. Para todas as intervenções realizadas e para todos os equipamentos inseridos e/ou

retirados, deverá ser lavrada uma ordem de serviço com assinatura do fiscal de contrato, a fim de

garantir à CONTRATADAo controle e comprovação do perfeito cumprimento das obrigações.

4.1.2.2. Em quaisquer dos casos, deverá ser colocado outro aparelho em perfeito estado de

funcionamento, de forma a não ter descontinuidade na prestação de serviços. Isso significa dizer

que deverão ser previstos pela CONTRATADA,no orçamento a ser apresentado, a inclusão de

aparelhos reservas nas quantidades e capacidades necessárias para atender as salas críticas como

CPD, salas de informática, auditórios e salas administrativas.

4.1.2.3. DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO: Como rotinas de manutenção, a

CONTRATADA deverá obedecer no mínimo aos itens relacionados na tabela abaixo, ficando

desde já franqueada a inserção de quaisquer itens de serviços para que a CONTRATADAcumpra

fielmente suas obrigações e atendimentos àsleis vigentes.

M= MENSAL

T= TRIMESTRAL

S= SEMESTRAL

Condicionador de Ar Tipo Split
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Limpeza dos filtros de retorno do ar X

 

Limpeza do dreno do evaporador X
 

Limpeza do dreno do condensador x
 

Limpeza da bandeja do evaporador X

 

Limpeza da bandeja do condensador X
 

Limpeza profunda do evaporador X
 

Limpeza profunda do condensador XxX
 

Verificar e sanar ruidos/vibrações anormais X

 

Verificar, reapertar e limpar os contatos elétricos XxX
 

Verificar e reapertar os parafusos de fixação dos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XxX
motores

Verificar e reapertar os parafusos de fixação dos x
compressores

Verificar a existência de vazamento de gás x
refrigerante

Verificar o funcionamento dos controles X

Verificar o funcionamento dos termostatos X

Verificar o funcionamento da ventilação X

Verificar o funcionamento da exaustão X

Verificar o funcionamento da partida x

Verificar o funcionamento dos registros x

Verificar o funcionamento das válvulas de serviços X

Verificar o nivelamento do aparelho X

Verificar o gás refrigerante XxX

Medir e registrar tensão e corrente dos ventiladores X

Medir e registrar tensão e corrente dos compressores X     
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Verificação do relé de sequência de fase X
 

Verificação do aquecimento dos motores ventiladores X
 

Medir e registrar superaquecimento ajustando, se x

necessário
 

Medir e registrar subresfriamento ajustando,se x
necessário
 

Verificar e corrigir isolamento das tubulações X
 

Verificar aperto de bornes e conexões X

 

Verificar funcionamento da válvula de expansão XxX
 

Verificação e regulagem dos relés de sobrecarga X     

 

Limpeza geral dos componentes e painel X
 

Verificar e ajustar regulagem dosrelés térmicos ou
temporizados
 

Verificar estado dos fusíveis, parafusos e ajuste e
bases, corrigindo defeitos
 

Medir e registrar tensões e correntes XxX

 

Verificar botoeiras XxX

 

Verficar lâmpadas sinalizadoras e substituir quando
for constatada queima das mesmas
 

Reaperto dos parafusos do painel X
 

Reaperto dos parafusos das contatoras X

 

Verificar pontos de aquecimento anormal, corrigindo
se necessário
 

Limpar contatos das contatoras X

 

Combater corrosão e retocar pintura quando
necessário      
4.1.3. DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS

4.1.3.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das peças, c materiais

seguintes: capacitores, fusíveis, parafusos, graxas, solventes, produtos químicos de limpeza, fita

isolante, álcool, espuma de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, sacos plásticos para
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acondicionamento de detritos, materiais para solda, gases refrigerantes, trapo, óleos lubrificantes,

oxigênio, nitrogênio, acetileno, materiais e produtos de limpeza em geral e de sistemas

frigoríficos.

4.1.3.2. As peças de reposição não relacionadas acima serão de responsabilidade da

CONTRATANTE.

4.1.3.3. No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se admitindo peças

usadas ou recondicionadas, devendo o fiscal do contrato atestar a troca para a devida prestação de

contas.

4.1.3.4. Os compressores, motor ventilador, placa, turbina e outras peças ou aparelhos cujo o valor

se denomina de alto custo, poderão ser adquiridos pela CONTRATANTE ou mediante aprovação

de orçamento da CONTRATADA.

4.1.3.5. O dispêndio anual da CONTRATADA com a manutenção corretiva não poderá exceder a

25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

4.1.4. DA APROVAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

4.1.4.1. Para aquisição das peças e equipamentos de alto custo, a CONTRATADA deverá

fornecer a este Instituto relação dos aparelhos, devidamente identificados por ambiente e setor,

para conferência e aferição das reais necessidades. Neste ato, a CONTRATADA deverá

apresentar ainda as especificações técnicas de cada equipamento a ser adquirido para locação,

para aprovação prévia, garantindo, assim, que estes se enquadrem nas exigências descritas neste

projeto.

4.1.5. DA OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DE CONSUMO ENERGÉTICO VIGENTES

4.1.5.1. Os equipamentos a sereminstalados ou peças de reposição locados neste contrato deverão

obedecer às regulamentações impostas pelo Governo Federal e Estadual nos requisitos consumo

energético, devendo estes equipamentos ser obrigatoriamente aprovados pelo INMETROe ainda

merecedores do selo da PROCELno item “A”, garantindo assim o baixo consumo energético e

ajudando a preservação do meio ambiente. Esses procedimentos deverão ser observados

obrigatoriamente nos itens de equipamentos e nos itens de instalações, a cargo da

CONTRATADA.

4.1.6. DOS ATENDIMENTOS

4.1.6.1. Os atendimentos serão todos aqueles serviços necessários para conferência de
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irregularidades, execução de serviços preventivos, execução de serviços corretivos e pequenas

intervenções e/ou vistorias necessárias.

4.1.6.2. Para realização de todos os serviços e/ou chamados técnicos, a CONTRATADA deverá

disponibilizar meios de comunicação, por meio de contatos telefônicos, nos horários das 08:00 às

18:00hs, sendo que aos sábados, domingose feriados os serviços deverão permanecer disponíveis,

desde que solicitado 72h antecedentes e sem custos adicionais.

4.1.6.3. Todo planejamento, execução e controle das manutenções preventivas e corretivas

deverão ser realizados obrigatoriamente pela CONTRATADA coma utilização de meios hábeis

para tal fim, devendo ser apresentado mensalmente para validação pela CONTRATANTE.

4.1.6.4. A CONTRATADA deverá ter na sua equipe de trabalho os profissionais necessários para

a execução dos serviços, todos capacitados para o exercício de suas funções, em um número

suficiente para o bem desempenho de seus trabalhos.

4.1.6.5. A CONTRATADA,na figura de proposto, receberá as ordens de serviço através da

Central de Atendimento, e-mail e/ou pelo sistema on-line informatizado.

4.1.6.6. Todos os funcionários da CONTRATADA deverão trajar uniforme completo com fácil

identificação da logomarca da empresa (jaleco e/ou camisa, calça, calçado de segurança) e o

crachá de identificação, constando logomarca da empresa, foto, nome completo e identidade.

4.1.6.7. Os serviços deverão ser executados de forma a manter os equipamentos e os ajustes dos

parâmetros de acordo com a Norma Reguladora n.10 do Ministério do Trabalho e Emprego —

MTE.

4.1.6.8. Para manuseio e manutenção dos equipamentos, a CONTRATADA deverá utilizar

profissionais qualificados para os serviços objeto desse certame, que já possuam experiência

comprovada em serviços de manutenção, operação em refrigeração, que tenham formação básica

e eletricidade, com treinamento na de Norma Reguladora NR n.10/MTE Ministério do Trabalho e

Emprego, que deverá ser supervisionado, por funcionário igualmente qualificado, que ficará

responsável pelo gerenciamento e emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), se

responsabilizando pela execução e qualidade dos serviços.

4.1.7. DAS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E
PEÇAS

4.1.7.1. Todas as ferramentas e equipamentos utilizados para a realização de todos os serviços

constantes neste Projeto Básico serão fornecidos pela CONTRATADA,correndoassuas expensas
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todas as despesas para mantê-los permanentemente em atividade e em perfeito estado de

funcionamento. Os quantitativos dos equipamentos são de responsabilidade da CONTRATADA,

devendo ser quantificados em função da manutenção e conservação.

4.1.7.2. Todos os equipamentos de trabalho devem estar em perfeito estado de conservação e uso,

não podendo ser removido nenhum dispositivo de segurança previsto no mesmo.

4.1.7.3. Os equipamentos de solda elétrica devem estar em perfeito estado de uso, cabos de

aterramento, plugue e outros.

4.1.7.4. As ferramentas devem estar em perfeito estado de uso, inclusive as de uso em rede

elétrica, devendo estas últimas estarem com seu material isolante em perfeito estado.

4.1.7.5. A CONTRATADAdeve apresentar equipamentos de bloqueios e advertências conforme

prevista pela NR nº 10/MTE.

4.2. A empresa deverá possuir Engenheiro Mecânico, devidamente registrado nos órgãos

competentes, que atuará como responsável técnico. O vínculo desse profissional qualificado não

precisa ser necessariamente trabalhista ou societário, sendo suficiente a existência de um contrato

de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum.

4.3. A instalação de equipamentos de ar condicionado será orçado fora do escopo deste contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada obriga-sea:

5.1.1. O dever previsto neste item implica na obrigação de cumprir fielmente o estabelecido no

chamamento;

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. Não transferir 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;
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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 a incidir na execução do contrato.

5.1.6. Designar profissionais capacitados e habilitados para execução dos serviços, ora

contratados, devendo os mesmos se apresentar devidamente uniformizados e identificados com

crachá no local de trabalho.

5.1.7. Os serviços não poderão sofrer interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal,

licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados.

5.1.8. Fornecer todas as ferramentas, instrumentos de qualidade e material indispensáveis para a

execução dos serviços objeto deste Chamamento.

5.1.9. Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE.

5.1.10. Cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços.

5.1.11. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE

quanto à execução dos serviços.

5.1.12. Observar os horários determinados pelo CONTRATANTE.

5.1.13. Fornecer todasas informações solicitadas pelo CONTRATANTEnoprazo determinado.

5.1.14. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos (telefone, endereço e e-mail.) dos

responsáveis pela execução dos serviços.

5.1.15. Manter os dadoscadastrais atualizados junto aa CONTRATANTE.

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

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na contratação.

5.1.17.  Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,

provocados por ineficiência, imperícia ou irregularidade cometidas por seus empregados,
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contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato.

5.1.18. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos causados por

ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do

contrato.

5.1.19. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais

necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais

reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam surgir em decorrência de evento danoso.

5.1.20. Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato,

independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE.

5.1.21. A CONTRATADAnão poderá justificar o descumprimento de qualquer obrigação por

inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos.

5.1.22. Elaborar o cronograma de execução do serviço em conjunto com a contratante.

5.1.23. Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos seus colaboradores.

5.1.24. A garantia dos serviços deve ser no mínimo de 06 (seis) meses.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante obriga-sea:

6.1.2. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado,

podendo,para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de

prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA;

6.1.3. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao

desenvolvimento dos serviços, bem como aoslocais onde os serviços serão executados;

6.1.4. Comunicar à CONTRATADA,imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,

imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando lhe prazo para

que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadasàs sanções legais e contratuais previstas;

6.1.5. Efetuar o pagamento no prazo fixado no contrato.
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6.1.6. Elaborar o cronogramade execução do serviço em conjunto com a CONTRATADA.

7. DA REGULARIDADE FISCAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. 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 todos os atos e termos do procedimento;

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 relaçãoa tributos estaduais (ICMS) perante o Estado de Goiás;

g) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de

Débitosrelativos 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, comvalidade 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).

j) 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:
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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.

7.2. Para fins de comprovação da capacidade técnica operacional, a proponente deverá comprovar,

por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, que tenha executado ou esta executando serviços

semelhantes ao objeto deste Processo Seletivo.

8. EXECUÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTE

8.1. O prazo para a execução e de vigência do contrato será de 01 (um) ano, contados a partir da

sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais períodos.

9. PROPOSTA

9.1. Deverá conter o preço e o envio de proposta detalhada 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.

9.5. O preço deverá constar todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da

incidência de quaisquertributos, 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 60 (sessenta) dias.

9.8. A empresa contratada deverá apresentar os preços conforme tabela abaixo:

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
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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 CENTEDUCdeixar 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 em qualquer fase da contratação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

10.6. Os documentos apresentados em qualquer fase da contratação, são responsáveis pela

fidelidade e legitimidade das informações e dos Promitentes.

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 a Edital de

Chamamento de Contratação a que serefere.

10.8. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito na cláusula anterior até o dia 12 de

abril de 2019 às 12h, 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 15h do dia 12 de abril 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 mesmasserá prorrogado por igual período

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

r Sobra o .
rermando Landavos É Goiânia, 05 de abril de 2019.He iretor PresideiicoDietaPaS
 

FERNANDOLANDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO I

PROCESSOnº. 06/2019

MODELO DE PROPOSTA

Ão

CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: Processo nº. 06/2019

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. 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.

|. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME

PMOC EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 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)

(Nomee assinatura do responsável legal)
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ANEXO II

PROCESSO Nº. 06/2019

DECLARAÇÃO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº.

, com SEDle na , por intermédio do seu

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

Identidade nº. SSP| edoCPFnº. , 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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ANEXO II - 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 SEDle (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 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 2019

 

Assinatura do Representante Legal
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