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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO PORTÁTIL

(NOTEBOOK) E DE MESA (DESKTOP)

PROCESSO Nº 01/2018

CHAMAMENTO DE COMPRAS. Nº 01/2018

O CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO -—

CENTEDUC - Unidade 2 - associação de direito privado. na forma de associação civil.

sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob onº 22.579.469/0002-40, Rua 101.

nº 35. Qd. F-17. Lt. 03 Setor Sul, Goiânia/GO, 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 nº. 01/2018 em conformidade com o disposto noart.4º, II. do

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

Serviços e Alienações, faz saber que intenciona contratar empresa especializada na

prestação de serviços gerais ao CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e

Educação. do tipo MENOR PREÇO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº

004/2017-SED, e Proposta Técnica do CENTEDUC.,conforme Edital de Chamamento de

Compra nº 01/2018 e minuta do contrato anexoa este.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até às18h00 do dia

21 de Agosto de 2018 e poderão ser entregues através do e-mail centeduc()gmail.com ou

presencialmente na sede do CENTEDUC,localizado à Rua 101. Nº 35. Qd. F-ITA, Lt. 03,

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

completo e responsável pela empresa. aSsobral

perrdosVesteTs
cor SAtEDO

Goiânia/GO, 15 de agosto de 2018.

 

DA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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CHAMAMENTO DE COMPRASN?. 01/2018

O CENTEDUC- Centro de Soluções em Tecnologia e Educação. pessoa jurídica de direito

privado, semfins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob onº 22.259.469/0002-40, estabelecida

na Rua 101, Nº 35, Qd. F-I7A, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO. CEP: 74.080-150, doravante

denominada CONTRATANTE ou Administração e, conforme cláusulas e condições a seguir:

1. OBJETO

1.1. Fornecimentode microcomputadores do tipo portátil (notebook) e de mesa (desktop). do

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para o objeto do Contrato de Gestão nº 004/2017-SED.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Contratação celebrada através do Contrato de Gestão 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 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 comoasatividades de apoio auxiliares aosetor público.

2.2. Em atendimento a cláusula 2.14. do contrato citado, ao qual dispõe “Manter todos os

equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de

uso”, faz-se necessária à realização do presente ato a fim de garantir condições de trabalho ao

pleno desenvolvimento dasatividades de ensino.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS:

3.1. Unidade Gestora: à Rua I01, Nº 35, Qd. F-I7A, Lt. 03, Setor Sul. Goiânia-GO, CEP:

74.080-150.

4. DAESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

4.1.MICROCOMPUTADORES DOTIPO PORTÁTIL(NOTEBOOK):

4.1.1. Quantidade: 03 (três) unidades

4.1.2. Especificações técnicas: Notebook 320-15IKB I5 - 72200U / 8 GB/ | TB/ WI0H

80YH0006BR.

4.2. MICROCOMPUTADORESDOTIPO DE MESA (DESKTOP):

4.2.1. Quantidade: 36 (trinta e seis) unidades

4.2.2. Especificações técnicas: Processador [5 — 7400. Placa Mãe HI 10, Memória 08 DDR3
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1600. HD 1 TB. Gabinete, Teclado C3 com fio, Monitor 18.5, Windows 10, licença de 01 ano.

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Entregar o objeto do contrato futuramente firmado, de acordo com as melhores técnicas

de mercado.

b) Entregar todos os computadores e notebooks, dentro do prazoestipulado entre as partes
e nos locais indicados pelo COMPRADOR.

c) Entregar. em perfeito estado de uso. os objetos deste Edital de Chamamento de
Compra, bem comotodos os seus acessórios.

d) Oferecer plena garantia do perfeito funcionamento dos equipamentos.

e) Dar garantia de no mínimo 12 (doze meses) sobre os equipamentos, segundo a
legislação consumerista.

f) A troca do equipamento, em caso de defeitos constatados8 (oito) dias após a tradição.

g) Instalar os equipamentos nos locais indicados pelo COMPRADOR, em perfeitas
condições de servir ao uso a que se destina, do que receberá um comprovante de
instalação.

h) Apresentar a(s) nota(s) fiscal(is) com a descrição completa dos equipamentos.

1) Responsabilizar-se portodas as despesas com mão-de-obra e equipamentos.

)) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo COMPRADOR. cujas
reclamações se obrigam prontamente a atender.

k) A CONTRATADAnãopoderá caucionar ouutilizar o Contrato para qualquer operação
financeira, sem a prévia anuência da CONTRATANTE.

|) Informar da necessidade de eventuais interrupções programadas da entrega. com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

m) Avisar por escrito ao representante do COMPRADOR. em tempo hábil. qualquer
divergência ou incoerências nos objetos.

n) Manter durante a execução do contrato. as condições de habilitação e qualificação
exigida no contrato.

0) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
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.

p) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes dotrabalho. quando. em ocorrência da
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão
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comeles, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE.

q) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista. cível ou penal, relacionada

ao objeto deste contrato. originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
contingência.

r) Não dispor. ceder, comercializar ou tirar qualquer proveito do produto objeto do

contrato futuramente firmado, porser propriedade exclusiva do CONTRATANTE.

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

divergência ou incoerências do contrato. para serem devidamente analisadose corrigidos.

t) Entregar os equipamentos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações vigentes.

u) Se sujeitar, enquanto fornecedor, às disposições o Código de Defesa do Consumidor.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a)Facilitar o acesso da CONTRATADA às áreas de trabalho e demais informações
necessárias ao bom desempenhodo contrato:

b) Designar um servidor comogestor do Contrato. que disponibilizará as informações e os
esclarecimentos para a execução do objeto:

c) Pagar à CONTRATADA de acordo coma proposta apresentada e os termos constantes
neste instrumento contratual:

d) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, poreste solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato:

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

f) Atestar e receber os itens efetivamente entregues de acordo com as cláusulas do
contrato futuramente firmado:

g) Assegurar-se da entrega do objeto contratado, verificando sempre seu bom
desempenho:

h) Rejeitar qualquer item entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações.
que deverá ser refeito sem ônus adicional aa CONTRATANTE;

h)Recusar o produto final elaborado em desacordo com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA.

7. DA HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação no presente certame. a empresa interessada deverá apresentar a
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seguinte documentação:

7.1.1. Regularidade Jurídica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou:

b) 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:

c) Emse tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto

poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual —

CCMEI:

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício:

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

Orgão competente, quando a atividade assim o exigir:

71.2 - 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 do licitante;

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 — REB 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 documentoequivalente 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.
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7.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da

pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos

envelopes “Documentação”.

b) No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá. juntamente com a

certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação

expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que

referido plano foi homologadojudicialmente.

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1.O prazo 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 períodode vigência do Contrato de gestão nº 004/2017 — SED.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. Deverá conter proposta detalhada comespecificações consoante item 4 deste edital.

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, incluindo o frete, inclusive os

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da

legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

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

prevalecerá o por extenso.

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

9.8. Em caso de recebimento de proposta sem prazo de validade será considerada odisposto

do item 9.7.

9.9. A proposta deverá conter a planilha com valores conforme item4.

9.10.Considera-se proposta mais vantajosa aquela que apresentar MENOR VALOR
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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 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 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 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. A empresa vencedora deverá encaminhar toda documentação solicitada, bem como os

anexos devidamente preenchidos em no máximo 5 (cinco) dias após notificada do resultado

docertame.

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

devidamente carimbada, assinada e datada, para o endereço constante no rodapé do presente

documento ou, ainda. para o e-mail centeduc(ogmail.com. identificando oEdital de

Chamamento de Compra a que se refere.

10.9. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito na cláusula anterior até às 18h00

do dia 21 de Agosto de 2018, sob pena de não participação nocertame.

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

Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, às 09h00min do dia 22 de agosto de 2018.

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

representar por dirigente ou por procuradorpreviamente habilitado.

10.12. Nolocal, data e hora designados nos Itens 10.9 e 10.10. 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.
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ANEXO 1
PROCESSO nº. 01/2018

MODELO DE PROPOSTA

Ão

CENTEDUC — Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: PROCESSO nº. 01/2018

Prezados Senhores,

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

telefone .- e-mail . representado por

+ CAUYRG nº. e CPF sob o nº. . tendo examinado

a Edital de Chamamento de Compra nº. 01/2018, venho apresentar a presente proposta para o
fornecimento dos itens, conforme planilha e condições abaixo, já com todos os custos diretos

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

|.Fornecimento de microcomputadores do tipo portátil (notebook) e de mesa (desktop). do

tipo MENOR PREÇO GLOBAL,para o objeto do Contrato de Gestão nº 004/2017-SED.

b
o - Detalhar todos os produtos e inserir os respectivos valores.

L
o - À validade da proposta será de ( ) dias.

Localidade, de de 2018.

(assinatura)

(Nome e assinatura do responsável legal)
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COMUNICADO DE REVOGAÇÃO

CHAMAMENTO DE COMPRAS Nº 001/2018

O CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC -

Unidade 2 - associação de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos,

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 22.579.469/0002-40, informa que está promovendo a

REVOGAÇÃO do PROCESSO DE COMPRAS Nº 001/2018. tendo em vista que foram

necessárias alterações substanciais no edital do referido Processo. sobretudo no que tange às

especificações dos equipamentos a serem adquiridos.

A propósito, restou estabelecido no Item 10.1. do Edital de Chamamento que o CENTEDUC

poderia revogar ou anular este processo, no todo ou emparte. Ademais dispõe o artigo 26 do

Regulamento para os procedimentos do CENTEDUC de compra. contratação de obras,

contratação de serviços e alienações:

Art. 26. O CENTEDUCse reserva no direito de revogar o processo de

aquisição/contratação, por sua exclusiva conveniência, a qualquer

tempo, desde que justificado no processo de compra, antes da compra

ou contratação, sem que caiba a qualquer proponente o direito de

exigir compensação pecuniária ou indenização.

Portanto, informamos que haverá a publicação de novo edital para o fornecimento de

microcomputadores do tipo portátil (notebook) e de mesa (desktop). para o objeto do Contrato

de Gestão nº 004/2017-SED, em data oportuna.

Goiânia/GO, 12 de setembro de 2018.
fm

oFernando Landa Sobral
Diretor F

CPF: 00
CENTEL Co

Prof. Dr. FERNAN LANDA SOBRAL

Presidente - CENTEDUC
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ATO DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO PORTÁRIL

(NOTEBOOK) E DE MESA (DESKTOP)

PROCESSO Nº 01/2018

CHAMAMENTO DE COMPRAS. Nº 01/2018 (1º REPUBLICAÇÃO)

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

pessoa jurídica de direito privado, semfins 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 nº. 01/2018 em conformidade com o disposto no art.4º, II. do

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

Serviços e Alienações, faz saber que intenciona contratar empresa especializada na

prestação de serviços gerais ao CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e

Educação, do tipo MENOR PREÇO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº

004/2017-SED, e Proposta Técnica do CENTEDUC, conforme Edital de Chamamento de
Compra nº 01/2018 e minuta do contrato anexoa este.

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até às 10h00 horas

do dia 21 de Setembro de 2018 e poderão ser entregues através do email

centeduc(a)gmail.com ou presencialmente na sede do CENTEDUC.,localizado à 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.

Goiânia/GO. 18 de setembro de 2018.

   

  

Fernando LandaSobrai
Diretor Presidente |

GR ENTEDUC

FERNANDO L DA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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CHAMAMENTODE COMPRASNS. 01/2018

(1º REPUBLICAÇÃO)

O CENTEDUC- Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.259.469/0002-40, estabelecida

na Rua 101. Nº 35, Qd. F-I7A, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150. doravante

denominada CONTRATANTE ou Administração e, conforme cláusulas e condições a seguir:

1. OBJETO

1.1. Fornecimentode microcomputadores do tipo portátil (notebook) e de mesa (desktop). do

tipo MENOR PREÇO GLOBAL,para o objeto do Contrato de Gestão nº 004/2017-SED.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Contratação celebrada através do Contrato de Gestão 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 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. Ematendimento a cláusula 2.14, do contrato citado, ao qual dispõe “Manter todos os

equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de

uso”, faz-se necessária à realização do presente ato a fim de garantir condições de trabalho ao

pleno desenvolvimento das atividades de ensino.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS:

3.1. Unidade Gestora: à Rua 101. Nº 35. Qd. F-I7A. Lt. 03, Setor Sul. Goiânia-GO. CEP:

74.080-150.

4. DAESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

4.1.MICROCOMPUTADORESDOTIPO PORTÁTIL (NOTEBOOK):

4.1.1. Quantidade: 03 (três) unidades

4.1.2. Especificações técnicas: NOTEBOOK - PROCESSADOR is, 4GB, DISCO RÍGIDO

DE ITB. TELA 15.6”
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4.2. MICROCOMPUTADORES DO TIPO DE MESA (DESKTOP):

4.2.1. Quantidade: 35 (trinta e cinco) unidades

4.2.2. Especificações técnicas: COMPUTADOR - COM GABINETE PRETO 2 BAIAS:

FONTE ATX DE 500W REAL 24 PINOS: PROCESSADOR COM CLOCK 3.7 GHZ. 3MB

DE CACHE, 2 NÚCLEOS. LGA 1151; PLACA MÃE COM REDE GIGALAN LGA1151.

DDR4: MEMORIA DE 4GB DDR4 2133MHZ: HARD DISK 500GB 7200 RPM SATA HI;

GRAVADOR DE CD/DVD PRETO: MONITOR LCD LED 18.5: TECLADO PADRÃO

COM “Ç"-EM PORTUGUÊS (BRASIL) USB; MOUSE COM FIO DE 1000DPI USB.

ESTABILIZADOR.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Entregar o objeto do contrato futuramente firmado. de acordo com as melhores técnicas.

b) A CONTRATADA se obriga. independentemente de solicitação. a apresentar ao

CONTRATANTE, as certidões de regularidade fiscal devidamente válidas. quando do

pagamento da fatura/nota fiscal.

c) Qualquer entrega não constante do objeto do contrato futuramente firmado, deverá ser,

previamente, autorizada pelo CONTRATANTE, à vista de composição específica, devendo

haver tambémdisponibilidade de recursos para a cobertura dos correspondentes acréscimos.

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

completa dos itens entregues.

f) Não 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-obrae equipamentos.

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE. cujas

reclamações se obrigam prontamente a atender.

)) Responsabilizarpelo fiel cumprimento do objeto contratado.

k) Comunicar ao CONTRATANTE. porescrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos julgados necessários.

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

exigida no contrato.

Rua 101, Nº 35, Qd. F-17A, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150 www.centeduc.com



P1-CC1-2018-R1

nteducaetanegotioa

 

m) Informar da necessidade de eventuais interrupções programadas da entrega, com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

n) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais

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 dosserviços ou em conexão comeles, ainda que

acontecido nas dependências do CONTRATANTE.

p) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal. relacionada ao
objeto deste contrato. originariamente ou vinculada por prevenção, conexão oucontingência.

q) Não dispor, ceder, comercializar outirar 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 contrato. para serem devidamente analisadose corrigidos.

s) Entregar os equipamentos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos. em observância às

recomendações aceitas pela boa técnica. normase legislações vigentes.

) A CONTRATADA nãopoderá caucionar ouutilizar o Contrato para qualquer operação

financeira, sem a prévia anuência da CONTRATANTE.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Facilitar o acesso da CONTRATADA às áreas de trabalho e demais informações
necessárias ao bom desempenhodocontrato:

b) Designar um servidor como gestor do Contrato. que disponibilizará as informações e os
esclarecimentos para a execução do objeto:

c) Pagar à CONTRATADA de acordo com a proposta apresentada e os termos constantes
neste instrumento contratual:

d) Prestar à CONTRATADAtoda e qualquer informação. por este solicitada, necessária à
perfeita execução docontrato:

e) Notificar, porescrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção:
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f) Atestar e receber os itens efetivamente entregues de acordo com as cláusulas do contrato

futuramente firmado:

g) Assegurar-se da entrega do objeto contratado. verificando sempre seu bom desempenho:

h) Rejeitar qualquer item entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações, que

deverá ser refeito sem ônus adicional aa CONTRATANTE:

h) Recusar o produto final elaborado em desacordo com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA.

7. DA HABILITAÇÃO:Para fins de habilitação nopresente certame, a empresa interessada

deverá apresentar a seguinte documentação:

7.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda

(CNPJ/ME).

7.2. Prova de Regularidade Fiscal concernente aos tributos federais e a Dívida Ativa da

União. por meio de “Certidão Conjunta emitida pela Secretariada Receita Federal do
Brasil-SRFB e Procuradoria — Geral da Fazenda Nacional — PGFN.

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

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

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

deverá apresentar também a Certidão Negativa de Débitos de seu Estado.

7.4. Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal. que deverá ser feita por meio

de Certidão Negativa de Débitosinscritos na Dívida Ativa Municipal.

7.5. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS

(art.27. alínea “a”, Lei nº 8.036, del 1/05/90), através da apresentação do CRC-

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

7.6. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.

7.7. Apresentar declaração de capacidade de fornecimento dositens constantes deste edital.

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1.O prazo 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 — SED.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. Deverá conter proposta detalhada com especificações consoante item 4 deste edital.

9.2. O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional.
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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, incluindo o frete, inclusive os

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da

legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

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

prevalecerá o por extenso.

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

9.8. Em caso de recebimento de proposta sem prazo de validade será considerada o disposto

do item 9.7.

9.9. A proposta deverá conter a planilha com valores conforme item 4.

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

GLOBAL.

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 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 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. E facultado ao CENTEDUCem qualquer fase da contratação,a promoçãode diligência
destinadaa esclarecer ou complementara instrução do processo.

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

10.7. A empresa vencedora deverá encaminhar toda documentação solicitada, bem como os
anexos devidamente preenchidos em no máximo5 (cinco) dias após notificada do resultado
do certame.
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10.8. Toda a documentação deverá ser encaminhada preferencialmente em papel timbrado,

devidamente carimbada, assinada e datada. para o endereço constante no rodapé do presente

documento ou, ainda. para o e-mail centeduc(igmail.com, identificando oEdital de

Chamamento de Compra a que se refere.

10.9. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito na cláusula anterior até as 10h00

horas do dia 21 de Setembro de 2018. sob pena de não participação no certame.

10.10. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá na Rua 101, Nº 35, Qd. F-ITA,

Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO às 11h00 do dia 21 de Setembro de 2018.

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

representar por dirigente ou por procurador previamente habilitado.

10.12. No local. data e hora designados nos Itens 10.9 e 10.10, 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 por essa e pelos representantes

das entidades que se fizerem presentes.

10.13. Após as necessárias 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.

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

comparação de mercado ou caso todas as proponentes forem desabilitadas. o prazo para

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

convocação. por exclusivo critério do CENTEDUC.

Goiânia, 18 de setembro de 2018.

Fernando Landa Sobral
Diretor te

CPF: OU4, 1-59
CEN'

FERNANDO DAÂNDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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ANEXO 1

PROCESSOnº. 01/2018

MODELO DE PROPOSTA

Ao

CENTEDUC — Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: PROCESSOnº. 01/2018

Prezados Senhores,

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

telefone . e-mail » representado por

. CIRO nº. e CPF sob onº. . tendo examinado
a Edital de Chamamento de Compra nº. 01/2018. venho apresentara presente proposta para o

fornecimento dos itens, conforme planilha e condições abaixo, já com todos os custos diretos
e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

|. Fornecimentode microcomputadores do tipo portátil (notebook) e de mesa (desktop). do

tipo MENOR PREÇO GLOBAL,para o objeto do Contrato de Gestão nº 004/2017-SED.

2. Detalhartodos os serviços e inserir os respectivos valores.

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

Localidade, | de de 2018.

(assinatura)

(Nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO 2

PROCESSO nº. 01/2018

 

 

 

DECLARAÇÃO

A empresa - inscrita no CNPJ sob o nº.

. com sede na . por intermédio do seu

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

Identidade nº. SSP e do CPF nº. . DECLARA
 

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

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

perigoso ouinsalubre 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 2018.

 

Assinatura do Representante Legal

ANEXO3- OBS: Somente para empresas optantes do Simples Nacional
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PROCESSOnº. 01/2018-EDITAL DE CHAMAMENTO DE COMPRA Nº 01/2018

DECLARAÇÃODE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr Presidente:

(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 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

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:

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 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 ordemtributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).

. em de 2018.
 

 

Assinatura do Representante Legal
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PROPOSTA COMERCIAL PARA O PROCESSO DE COMPRAN.º 001/2018

Ao

CENTEDUC — Centro de Soluções em Tecnologia e Educação

Ref.: PROCESSO nº. 01/2018

RAZÃO SOCIAL: QUANTA COMERCIO E SERVIÇOSEIRELI - ME

CNP) Nº: 10.316.141/0001-71

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO Nº29 QD.C LT.15 JUNDIAI - ANÁPOLIS — GO

E-MAIL: licitacaoODquantatecnologia.com

TELEFONE: (62) 3099-2900

Prezados Senhores,

A empresa QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI — MEinscrita no CNPJ sob o nº

10.316.141/0001-71 abaixo assinada por seu representante Procurador Rafael de

Araújo Batista Alves CPF 732.630.101-82 C.l 45.15.259 DGPC-GO.interessada na

participação do presente processo de compra, propõe a esse Instituto o fornecimento

do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas

seguintes condições:

1. Fornecimentode microcomputadores do tipo portátil (notebook) e de mesa

(desktop), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para o objeto do Contrato de Gestão nº

004/2017-SED.

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

Validade da Proposta — 90 (noventa) dias.

   



 

RESULTADO DO CHAMAMENTO DE COMPRAS Nº 001/2018

CENTEDUC

Segue abaixo o resultado do Chamamento de Compras nº 001/2018, com o

objetivo de: FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORESDO TIPO PORTÁTIL

(NOTEBOOK) E DE MESA (DESKTOP), para a Unidade Gestora. para o objeto do

Chamamento nº 009/2016-SED/GO, Contrato de Gestão nº 04/2017/SED, pelo período de 12

(doze) meses.

A Empresa habilitada que apresentou o menor preço. a saber: QUANTA

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME., devidamente inscrita no CNPJ nº

10.316.141/0001-71. foi declarada vencedora deste Chamamento.

Segue Proposta de Preço da proponente vencedora:

 

QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO VALOR TOTAL

 

COMPUTADOR - COM GABINETE PRETO 2 BAIAS:
FONTE ATX DE 500WREAL 24 PINOS: PROCESSADOR
COM CLOCK 3.7 GHZ. 3MBDE CACHE, 2 NÚCLEOS, LGA

[51 PLACA MÃE COMREDE GIGALAN LGA1151.
35 DDR4: MEMORIA DE4GB DDR4 2133MHZ: HARDDISK R$ 89.740.00

500GB 7200 RPM SATAII GRAVADOR DE CD/DVD
PRETO: MONITOR LCD LED 18.5: TECLADO PADRÃO

COM“Ç-EM PORTUGUÊS (BRASIL) USB: MOUSE COM
HO DE 1000DPI USB. ESTABILIZADOR
 

3 NOTEBOOK - PRC JCESSADOR 5, 46B, DISCO RIGIDO DE R$ 11.999.97
WB. TELA 15.6 
   VALOR GLOBAL R$ 101.739,97   

F lo Landa Sobral Goiânia/GO, 24 de setembro de 2018,
ernanc o Landa ocorra!

Diretor Presidente |.
CPE: 004.414,231-59

CENTEDUC

 

 ——

Prof. Dr. FERNANDO LANDA SOBRAL

Presidente - CENTEDUC
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