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O CENTEDUC - Centro de Solucées em Tecnologia e Educacdo, associagdo de direito

privado, na forma de associacêo civil, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob

Oo n” 22.579.469/0002-40, com sede na rua 101, N* 289, Od. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul,

Goiënia-GO. CEP: 74.080-150, gualificada como Orsanizacao Social pelo Estado de Goias,

através do Decreto n”. 8.624/2016, torna publico, para conhecimento dos interessados, em

conformidade com o disposto no art. 4%, II, do Regulamento para os Procedimentos de Compra,
Contratacio de Obras, Contratacdo de Servicos e Alienacées, gue realizara Processo Seletivo,

a ser julgado pelo critério de Menor Preco, objetivando a contratacao de EMPRESA

ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MONTAGEM
DE MODULOS HABITACIONAIS, adaptados para sala de aula, pelo periodo de 12 meses

conforme descrito no presente Edital.

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em prestacdo de servico de locaGao e montagem de

modulos habitacionais, adaptados para sala de aula, para utilizagao no Instituto Tecnologico
do Fstado de Goids Sebastiëo de Sigueira — ITEGOSS, situada na Av. Alexandre de Morais, n"

450, Pargue Amazénia, CEP: 74.840-570 - Go1ênia/GO, em atendimento ao Contrato de

Gestao n* O04/2017/SEDI.

2. DO PRAZO, LOCAL, DATA E HORARIO

2.1. O local de entrega das propostas, ser na sede do CENTEDUG, localizada na Rua 101, N?
289, Od. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiënia-GO, CEP: 74.080-150; ou no endereco

eletrénico: contratos@centeduc.org.br. 

2.2. O processo seletivo sera realizado do dia 20 de setembro de 2019 a 30 de setembro de

2019.

2.3. As propostas serao reccbidas até as 10h do dia 30 de setembro de 2019.

2.4. A sessêo de conferência da documentacio acontecera no dia 30 de setembro de 2019 a

partir das 11h, na sede do CENTEDUC.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Contratacao celebrada através do Contrato de Gestio de n*. O04/2017-SED. objetiva a

transferéncia da administracao dos eguipamentos publicos integrantes da Rede Piblica Estadual
de Educagao profissional e a operacionalizacao das ac6es de educacëo profissional de Goids,

definidas pela SEDI, consubstanciadas em atividades de ensino, pesdguisas e extensao, ofertadas

por meio de cursos e programas de formacao inicial continuada ou gualificacio profissional.

educacao profissional técnica de nivel médio e éducagao profissional tecnolégica de graduacio

é pos-graduacëo, nas modalidades presencial e a distência, das acées de desenvolvimento e
inovacao tecnol6gica - DIT.

3.2. Assim sendo, o CENTEDUGC,a fim de profissionalizar, gualificar e preparar para insercao

ou reinsergio de seus alunos no mercado de trabalho, ou regualificar agueles gue se encontram
no referido mercado e visam a promoc&o na carreira, disponibilizZou 160 (cento e sessenta)
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vagas, para o Curso de Habilitacêo Tecnolégica de Nivel Superior em Logistica, gue serao

ofertadas no Instituto Tecnol6gico do Estado de Goiës Sebastiao de Sigueira—ITEGOSS. situada

na Av. Alexandre de Morais, n%450, Pargue Amazénia, CEP: 74.840-570 - Go1ania/GO.

3.3. O espaco fisico do Instituto Tecnolégico do Estado de Goids Sebastido de Sigueira —
ITEGOSS, nêo suporta a guantidade de alunos. Os médulos sêo a melhor e, deve-se registrar, a

Gnica solucio encontrada, sendo, portanto. essenciais para abrigar as turmas dos alunos do Curso

de Habilitacêo Tecnologica de Nivel Superior em Logistica.

3.4. Os médulos so os tinicos gue permitem a logistica capaz de assegurar o pleno funcionamento
da estrutura académica e técnico-administrativa, uma vez gue estas permanecem no mesmo espaco
fisico, sem fragmentacao ou descontinuidade. Ademais a ampliacao dos cursos ofertados pelo
ITEGO, com a consegiiente abertura de vagas discentes, vem cumprindo o cronograma previsto

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar deste Processo Seletivo todos os interessados gue atenderem a todas as

exigéncias € condicbes deste Edital.

4.2. F vedado neste processo a participacao de empresas, na gualidade de proponentes, gue:

a) Sejam estrangeiras € nao funcionem no Pais.

b) Estejam reunidas em consércio e sejam controladas, coligadas ou subsididrias entre si,
gualguer gue seja sua forma de constituicêo.

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

5.1. As empresas interessadas em participar deste proccdimento de sele€o, no dia e hordrio
estabelecidos, deverdo apresentar simultaneamente os documentos exigidos neste edital, em um
Ginico envelope, devidamente fechado e identificado com o nome da Proponente em suas partes

frontais e externas, ou ainda por meio de correio eletrênico na forma do item 5.3, sob pena de
inabilitacao.

5.2. O envelope referido no subitem 5.1 devera estar rotulado externamente com os seguintes

informes:

HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO - CENTEDUC

PROCESSO SELETIVO N? 14/2019

PROPONENTE: RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ

5.3. Caso a documentacdo seja enviada por correio eletrénico, deverd ser enviada da seguinte
forma: “Assunto: HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO CENTEDUC - PROCESSO
SELETIVO N* 142019 -RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E CNPI”, e ter como anexos os

documentos exigidos nos itens 6 € 7.

5.4. Todos os documentos apresentados ndo poderao conter emendas ou rasuras, e dever&o estar

perfeitamente legiveis.

6. DA REGULARIDADE FISCAL

6.1. Referente 4 habilitacao juridica do prestador de servicos, serao exigidos os seguintes

documentos:
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a) Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica —- CNPJ;

Cc) Inscricdo Estadual ou declaracdo de isento;

 

A
d) Inscricao Municipal ou declaracêo de isento, no caso de obra e servicos; %

OE EsRENTE
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidao Conjunta Negafiva
de Débitos relativos a Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Uniëo, expedida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil;

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidao Negativa de

Débitos em relacëo a tributos estaduais (ICMS) perante o Estado de Goias;

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

de Débitos relativos a tributos municipais do municipio sede da proponente;

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por

meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econêmica Federal;

i) Prova de regularidade com a Justica do Trabalho;

]) Documentos pessoais dos sécios ou dirigentes (RG e CPPF);

k) Procuraco e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante da contratada, guando
nao forem os seus sêcios gue assinardo o contrato.

6.2. Sao validas as certidêes positivas com efeitos de negativas.

7. DA PROPOSTA DE PRECO

7.1. A Proposta deverd ser enviada/formalizada: em papel timbrado ou e-mail coporativo da
empresa ou e-mail padrêo (contendo na assinatura do e-mail o nome e& CNPJ da empresa)

nominal ao CENTEDUC, constando:

a) Valor unitêrio e Valor total;

b) Os precos apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais COmo: cus-

tos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracêo, servicos, encargos sociais, tra-

balhistas, seguros, treinamento, transporte e outros necessérios ao cumprimento integral do
obje-to deste Processo Seletivo.

c) O prazo de validade da proposta, nao pode ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de apresentagao da proposta.

7.2. Ressalta-se gue a Proposta devera conter guaisguer informaces gue julgarem

imprescindiveis para a correta analise da proposta.

7.3. Serao desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este edital.

Rua 101, N9 289, Od. F-17, Lt. 29, Casa O1, Setor Sul, Goiënia-GO, CEP: 74.080-150

www.centeduc.org.br  



@ pEDE ED

j ITEGO

 

7.4. A ausência de algum dos documentos exigidos neste Edital, ou ainda a aprespt
S

documentos vencidos importarê em imediata inabilitacao do proponente.

8. DAS ESPECIFICACOES DOS EOUIPAMENTOS !

8.1. Os Ambientes deverao ser ofertados nas dimensêes, conforme descrito abaixo:

 

8.1.1. Cada Ambiente dever4 possuir largura de 2,44 m e comprimento de 6,06 m. pé direito de

2,50 m, sendo gue cabe variacêo de 5% para mais ou menos das dimensoes, gue deverdo ser

acoplados em 03 modulos.

8.2. ESTRUTURA (SUSTENTACAO EE FIXACAO DOS PAINEIS)

8.2.1. A estrutura deverd ser composta por vigas de ago, com colunas calculadas para resistir a

instalacao da cobertura e seus componentes; deverd propiciar os encaixes perfeitos com OS

painéis de vedacao e divisêo dos ambientes.

8.2.2. As chapas utilizadas nos perfis devem ser ASTM A36 com espessura minima de 2.65

mm.

8.2.3. As colunas do ambiente devem garantir elevada resisténcia mecanica, por exercer a
caracteristica de sustentacdo estrutural.

8.2.4. As colunas poderao ser usadas para passagens de eletrodutos. O material gue compoe a

coluna deverd garantir total protecao contra intempêries. As mesmas receberao pintura com
tinta a base de poliuretano, na cor branca, gue deverd garantir total protecao contra intempéries.

8.3. CHASSI DA ESTRUTURA

8.3.1. O chassi devera ser composto por perfis estruturais obtidos a partir do processo de
corte/dobra gue fornecam devida sustentacao e estangueidade ao ambiente.

8.3.2. As chapas utilizadas nos perfis devem ser ASTM A36 com espessura mintma de 3.0 mm.

8.3.3. O chassi deve suportar sobrecarga minima de 300 kg/m2, conforme NBR 6120 (1980).

8.3.4. A parte da estrutura gue ficar em contato direto com o chao, deverd receber revestimento

anticorrosivo de alto desempenho do tipo primer e acabamento epéxi poliamida formulado com

pigmentacao anticorrosiva e livre de alcatrio, para evitar corrosêo da estrutura, mesmo gue nio

tenha contato direto e freguente com 4gua, terra e produtos guimicos. As demais partes deverio

receber pintura com tinta a base de poliuretano, na cor branca, gue deverd garantir total protecio
contra intempéries.

8.4. TETO DA ESTRUTURA

8.4.1. O teto devera ser composto por elementos estruturais gue fornecam devida sustentacado e

Cstangueidade ao ambicnte. Todos os elementos gue irdio compor o teto devem garantir total

protecao intempêries e devem ser de fdcil manutencao.
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8.4.2. As chapas utilizadas nos perfis devem ser ASTM A36 com espessura-minima de 2.65

MA.

  
8.4.3. O teto deverd receber telhas galvanizadas do tipo trapezoidal TP 40 com 0.65 mm de
espessura, com fixacao através de parafusos com arruelas coerentes e calhas com tubulacao

para captacao de dguas pluviais. conforme NBR 10844.

8.4.4. O teto devera receber pintura com tinta 4 base de poliuretano, na cor branca, gue deve

garantir total protecao contra intempêries.

8.5. PAREDES MODULARES E FORRO DO TETO (PAINÉIS ISOTERMICOS)

8.5.1. Os painéis isotérmicos serdo do tipo sanduiche, com faces em material liso, impermeavel

gue garanta protecdo de raios U.V. O preenchimento de Poliisocianurato (PIR) com densidade

minima de 40 kg/m. As faces devem possuir cor branca. Além das paredes externas, esses

painéis podem ser utilizados como divisérias ou parcdes internas, se necessario.

8.5.2. Possuir superficie lisa e impermeavel, na cor branca.

8.5.3. As parcdes e forro do teto nao poderao ter clementos metalicos.

8.5.4. Ser resistentes a umidade e manchas.

8.5.5. Possuir isolagêo térmica para calor proveniente da incidéncia direta de luz solar.

8.5.6. Apresentar resistéência a impactos € riscos.

8.5.7. Nao possuirem porosidade.

8.5.8. Nao possuirem emendas ou juncêes.

8.5.9. Possuir confeccio para inibir a proliferacao de fungos e bactérias.

8.5.10. Ser antialêrgicas.

8.5.11. Possuir espessura minima de 50 mm.

8.5.12. Apresentar facilidade em sua manutencêo e limpeza, sendo resistentes a detergentes.

8.5.13. A fixacao entre as paredes e estrutura deverd ser feita com perfis em aluminio com

vedacao feita com borracha para garantir estangueidade.

8.6. ESOUADRIAS

8.6.1. J1- Janela de Aluminio — 02 folhas de correr: com pintura eletrostêtica, com tranca, na

cor branca, vidro temperado 6 mm, dimensêes 1500x 1000 mm. Peitoril |.100m.

8.6.2. J2- Janela de Aluminio — 04 folhas basculantes: com pintura eletrostêtica, com tranca,

na cor branca. vidro temperado 6 mm, dimensêes 600x400 mm. Peitoril 2.10Omm.
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8.7. PORTAS
E7.

8.7.1. Porta simples de abrir. Dimensées 900X2100 mm. Dobradicas reforcadas. S 6
a
LENTE my MO

—

Poliisocianurato (PIR). na cor branca.

8.7.3. Espessura minima de 50) mm.

8.7.4. As superficies das portas deverao se resistentes 4 umidade e manchas.

8.7.5. A fechadura deve ser de boa gualidade e de marca reconhecida no mercado.

8.7.6. As superficies deverao ser resistentes a impactos e riscos.

8.7.7. As superficies nêo deverao possuir porosidade.

8.7.8. A guantidade e posicao de portas devem estar de acordo com o projeto sugerido pela

CONTRATANTE.

8.8. INSTALACOES ELÉTRICAS

8.8.1. Devera existir um guadro geral de distribuicao para os disjuntores e se necessarios Outros,

para melhor distribuicao da demanda da instalacido em geral.

8.8.2. A fiacao devera ser composta por cabos tipo “PP” com protecio externa anicham.

8.8.3. O diametro da secao condutora do cabo deverd ser de 2,5 mm? para circuito de tomadas,

1,5 mm? para sistema de iluminacdo e 4,0 mm? para o circuito de ar-condicionado.

8.8.4. Pontos para Ar Condicionado: Deverao ser providos circuitos independentes para pontos
de ar condicionado.

8.8.5. Devera ser fornecido ponto para aterramento;

8.8.6. As tomadas e interruptores deverao ser instalados em conduletes adaptados para perfeito

embutimento no painel, sendo as tomadas no novo padrêo brasileiro. A guantidade de tomadas

deverd ser coerente com o ambiente em guestio.

8.8.7. Os Ambientes tipo Te tipo IT dever&o conter 6 lumindrias de embutir em LED, cada, com
poténcia minima de 25W. O Ambiente tipo II deverd conter 4 lumindrias de embutir em LED,
cada, com poténcia minima de 25W

8.9. ASSOALHO/PISO

8.9.1. O piso deverd ser composto de compensado naval de 24 mm de espessura com proteco
fendlica.
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8.9.2. Deverd receber um revestimento em manta vinilica homogénea com espessurgfmfnima ”̀ NG
de 2 mm. sendo gue todas as juncëes/emendas deverdo ser soldadas a fim de evitar Apassagem
de umidade para o compensado. be

 

8.10. DAS OUANTIDADES

 

 

Valores-.

Unitario Total
 Ufilizacao Espeecificacao Ouantidade
 

- Cada Sala de Aula serd composta por 03 médulos

habitacionais de 2,44 x 6.06m acoplados. Pé dircito
minimo de 2,50m.
- Cada Sala de Aula deverd conter 3 aparelhos de ar

condicionado tipo split de 9.000btu `s com instalacao
elêtrica, hidraulica e suporte para condensadora inclusos;
- Cada Sala de Aula devera possuir 02 (duas) janelas 1500

Sala de Xx 100Omm e 01 (uma) porta de 900 x 2100mm;

Aula - Cada Sala de Aula devera conter 01 ponto de tomada
dupla 2P4T — 1OA no novo padrao brasileiro. por

ambiente, afim de atender o layout;
- Instalac6es elétricas individualizadas por médulo.
- Cada médulo devera ter seu guadro elétrico composto
por, pelo menos, guatro disjuntores, sendo: disjuntor
geral., circuito de iluminacao, circuito de tomadas e
cireuito de ar-condicionado.        

9. DO LOCALE PRAZO DE INSTALACAO

9.1. A empresa CONTRATADA instalara os moédulos operacionais referentes ao item | no

endereco abaixo:

e Instituto Tecnolêgico do Estado de Goias Sebastiao de Sigueira —- ITEGOSS, situada na
Av. Alexandre de Morais, n%450, Pargue Amazénia, CEP: 74840-570 - Goiënia/GO ou pela
cOmissao organizadora do processo seletivo de aluno (PSA (007-2019).

9.2. O prazo maximo para entrega e instalacdo de todos os moédulos é de 10 (dez) dias corridos

contados a partir do inicio da vigéncia do Contrato.

10. DO CONTRATO FIRMADO

10.1. As obrigacêes decorrentes do presente processo seletivo serdo firmadas por meio da

assinatura de termo de contrato, do gual fara parte, independentemente de transcricao, o

presente Edital e a proposta do Contratado, no gue couber.

10.2. A critério do CENTEDUG, a minuta do contrato poderd ser encaminhada via e-mail.

11. DO PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados ap6s a efetivacdo realizagao do servico, através de

depsito em conta, devidamente informada no corpo da nota fiscal, exclusivamente a empresa

Contratada.
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11.2. Os pagamentos sero efetuados apos a aceitacao pela Contratante das NGtas Fiscais 9)
'S 7

correspondentes, devidamente atestadas pela Diretoria Administrativa Financeira?
1O Fla
li 9 FISe. Es

- k We ar

12. DAS DISPOSICOES GERAIS Va, koSn GN
Ne /

12.1. O CENTEDUC - Centro de Solucêes em Tecnologia e Educacao podera revogatoëehular Er

este processo, no todo ou em parte.

12.2. Esta selecdo no obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato, podendo a mesma ser

anulada ou cancelada pela Presidéncia.

12.3. A apresentacao da proposta implica plena € total aceitacao das condicées deste ato

convocatorio, ficando automaticamente prejudicada a proposta gue expressamente contrarie

Suas normas.

12.4. Poderd o CENTEDUC deixar de contratar com a proponente, se tiver conhecimento de
fato ou circunstência superveniente gue comprometa sua idoneidade financeira, capacidade
técnica ou administrativa, sem gue a esta caiba o direito de indenizacao ou reembolso, seja a

gue titulo for.

12.5. E facultado ao CENTEDUC, em gualguerfase da contratacag, a promogio de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo.

12.6. Os Proponentes sê0 responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacoes e dos

documentos apresentados em gualguer fase da contratacao.

12.7. No caso de nao recebimento de propostas ou guando estas forem insuficientes para

comparacao de mercado, o prazo para recebimento das mesmas serd prorrogado por igual

periodo agucle disposto no ato de convocacêo, por exclusivo critério do CENTEDUC.

Goiania, 20 de setembro de 2019.

Prof. Dr. FERNAND ) LANDA SOBRAL

DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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