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EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATACAO NP. 12/2019

(1! REPUBLICACAO)

O CENTEDUC - Centro de Solucëes em Tecnologia e Educagao. associacao de direito
privado. na forma de associa€ao 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 Organizaciio Social pelo Estado de Goias.
através do Decreto n”.8.624/2016. torna puiblico, para conhecimento dos interessados. em
conformidade com o disposto no art. 4*%, II, do Regulamento para os Procedimentos de
Compra, Contratac&o de Obras, Contratacêo de Servigos e Alienacêes. due realizard

Processo Seletivo. a ser julgado pelo critério de Menor Prego. objetivando a contratagao de

EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE UNIFORMES
PERSONALIZADOS, PARA ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS da Rede Itego, sob demanda, de acordo com as especificacoes.

guantidades estimadas e condicêes constantes neste Edital..

1. OBJETO

1.1. Aguisic&o. pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais periodos

até o limite de 48 (guarenta e oito) meses, de empresa na confeceao de uniformes. para

alunos e funciondrios, sob demanda, para atender ao Contrato de Gestao n* 004/2017/SEDI.
concernente ao objeto do Chamamento n" O09/2016/SEDI/GO. Lote n“ 5 sob gestao do
CENTEDUC em convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econêmico e

Inovacao.

2. DO PRAZO, LOCAL, DATA E HORARIO

2.1. O local de entrega das propostas, serd na sede do CENTEDUC, 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: contratosiacenteduc.com.br.

2.2. O processo seletivo serd realizado do dia 10 de outubro de 2019 a 18 de outubro de

2019.

2.3. As propostas serdo recebidas até as 10h do dia 18 de outubro de 2019.

2.4. A sessêo de conferência da documentac&o acontecerd no dia 18 de outubro de 2019 a

partir das 14h, na sede do CENTEDUC.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Contratac&o celebrada através do Contrato de Gestêo de n*. (004/2017-SEDI. objetiva a
transferência da administracëio dos eguipamentos publicos integrantes da Rede Publica
Estadual de Educacêo profissional e a operacionalizacio das acêes de educa€ëo profissional
de Goias, definidas pela SEDI, consubstanciadas em atividades de ensino, pesguisas e
extensêo, ofertadas por meio de cursos e programas de formacéo inicial continuada ou
gualificacao profissional, cducacio profissional técnica de nivel médio ce cducacêo

profissional tecnolégica de graduacfio e pés-graduagëo, nas modalidades presencial e a
distência, das ac6es de desenvolvimento e inovacëio tecnol6gica —- DIT.

N

Rua 101, No 289, @d. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiënia-GO, CEP: 74,080-150
www.centeduc.org.br  



@ REDE SO

RENtEAUC ITEGO  
b) Ultima alterag&o do Contrato ou Estatuto Social. desde gue devidamente consolidada, ou
Contrato e Estatuto de Constituic&o acompanhado da ultima alterago contratual:

c) Inscricdo Estadual ou declaragêo de isento:

d) Inscricao Municipal ou declarac&o de isento, no caso de obra e servicos:

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

Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

Débitos em relac&o 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 Econémica Federal:

1) Prova de regularidade com a Justica do Trabalho:

j) Documentos pessoais dos sêcios ou dirigentes (RG e CPP);

k) Procuracêo e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante da contratada. guando

no forem os seus s6cios gue assinario o contrato.

6.2. Sêo 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) Uma Unica cotag&o, contendo precos unitdrios e totais por item. em moeda corrente
nacional;

b) Os precos apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
Custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administragao. servicos, encargos
sociais. trabalhistas, seguros, treinamento, transporte e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto deste Processo Seletivo.

c) O prazo de validade da proposta, nêo inferior a 90 (noventa) dias. a contar da data de

apresentacado da proposta.

7.2. Ressalta-se gue a Proposta deverd conter guaisguer informaces gue julgar
imprescindivel para a correta andlise da proposta.

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

7.4. A ausência de algum dos documentos exigidos neste Fdital, ou ainda a apresentacêo de
documentos vencidosm importard em imediata inabilitacëio do proponente.
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8.2.1. E obrigatéria a apresentag&o de prova unitêria para aprova€ëo dos itens acima deseritos.

8.3. DA EMBALAGEM

8.31. Os uniformes deverdo ser embalados individualmente, em material transparente.
lacrado. contendo na sua parte externa o tamanho da respectiva pega.

9. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS UNIFORMES

9.1. A entrega dos uniformes deverd ocorrer em até 45 (guarenta e cinco) dias. apos a
solicitacëio feita pela Diretoria Administrativa Financeira, a ser realizada na sede do
CENTEDUC, localizada na Rua 101, N* 289, @d. F-17, Lt. 29, Casa 01. Setor Sul. Goiënia-

GO. CEP: 74.080-150.

10. DO CONTRATO FIRMADO

10.1. As obrigacêes decorrentes do presente processo seletivo. serao firmadas através da
assinatura de termo de contrato, do gual far parte, independentemente de transcricao. 0
presente Edital e a proposta do Contratado, no gue couber.

10.2. A critério do CENTEDUC, a minuta do contrato poderé ser encaminhada via e-mail.

10.3. O contrato ter a vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura. podendo ser

prorrogado por igual e sucessivo periodo até o limite de 48 (guarenta e oito) meses, mediante

termo aditivo.

11. DO PAGAMENTO

11.1. A CONTRATANTE poderd executar o contrato parcialmente, no ambito das
guantidades previstas, tendo em vista as demandas necesêrias dentro da previsêo dos servicos.

conseguentemente o pagamento serd relativo aos servicos efetivamente realizados.

11.2. Os pagamentos serdo efetuados apês a efetivacêo entrega dos produtos, através de
depêsito em conta, devidamente informada no corpo da nota fiscal, exclusivamente a empresa
Contratada.

11.3. Os pagamentos serao efetuados aps a aceitacao pela Contratante das Notas Fiscais

correspondentes., devidamente atestadas pela Diretoria Administrativa Financeira.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Os servicos serio executados mediante reguisicio da Diretoria Administrativa
Financeira.

12.2. O CENTEDUC - Centro de Solugées em Tecnologia e Educaco poder4 revogar ou
anular este processo, no todo ou em parte.

12.3. Esta sele€ao nêo obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato. podendo a mesma ser
anulada ou cancelada pela Presidência.

12.4. A apresentacao da proposta implica plena e total aceitag&o das condicêes deste ato
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8. DA DESCRICAO DOS UNIFORMES

8.1. Camiseta gola polo manga curta branca: camiseta malha piguet. especificacao 50%

poliester e 50% algodao. na cor branca, manga curta, Com silk: cor: azul royal-logo marca da
Rede Itego na regiëo frente/peitoral, lado esguerdo, conforme modelo apresentado. para

uniformizaciio dos colaboradores administrativos. Barra da Manga da camiseta: com tecido

azul Royal especificac&o 50%  poliester e 50% algodao . canelado ( ribana). na barra da

manga, com bainha feita na com auxilio de embainhador medindo 2.0 cm de largura. sendo

em duas costuras.1.3.Gola da camiseta: com tecido azul Royal na gola, com peitilho funcional

com 12cm. com fechamento em 2 botêes.

8.1.1. Jaleco branco (modelo tradicional) manga curta: jaleco em tecido gabardine.
especificacêo 100% polester, na cor branca, manga curta, modelo aberto na frente com 5

botêes, 3 bolsos na frente. sendo 2 abaixo da cintura e um no peitoral. lado esguerdo. com

bordado: cor azul royal — logo marca da Rede Itego, costas com cinto e abertura, conforme

modelo especificado, para uniformizac&o dos professores.

8.1.2. Camiseta branca manga curfa: camiseta malha poli viscose (P.V)., gola “VV”.
especificacêo 100% poliester, fio 30.1, gramatura 140, na cor branca, manga curta., Com silk:
aZul royal-logomarca da REDE ITEGO na regiëo frente/peitoral, lado esguerdo. conforme

modelo especificado. para uniformizagao dos alunos.

8.2. DA OUANTIDADES, MODELO E TAMANHOS ESTIMADOS
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3.2. Tendo em vista a garantir a seguran€a dos nossos alunos. a padronizagao da vestimenta

dos alunos da Rede ITEGO. possibilita a imediata identificagêo visual. garantindo desta forma
a seguranca dos mesmos. Com efeito, nesta perspectiva, entendemos gue o uniforme €
condicêo imprescindivel para salvaguardar nossos alunos no trajeto de ida e volta de sua

residência para escola. bem como em eventuais atividades complementares em ambientes

externos 4 unidade escolar.

3.3. A padronizacëo da vestimenta de funciondrios administrativos e professores permite a
imediata identificac&o dos colaboradores da unidade escolar, revelando o nivel de organizaao

e disciplina favorecendo a comunicagêo interna.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poder&o participar deste Processo Seletivo todos os interessados gue atenderem a todas as

exigéncias e condicêes deste Fdital.

4.2. E vedada neste processo a participacêo de empresas, no gualidade de proponentes. gue:

a) Sejam estrangeiras € no funcionem no Pais.

b) Estejam reunidas em consrcio e sejam controladas, coligadas ou subsididrias entre si.

gualguer gue seja sua forma de constituicao.

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

5.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento de selego, no dia e horario

estabelecidos, deverdo apresentar simultancamente os seguintes documentos, €. um Unico

envelope. devidamente fechado e identificado com o nome da Proponente em suas partes

frontais e extermas, sob pena de inabilitagao.

5.2. O envelope referido no subitem 5.1 deverd estar rotulado externamente com os seguintes
informes:

HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO - CENTEDUC
PROCESSO SELETIVO N? 12/2019

PROPONENTE: RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ

5.3. Caso a documenta€io seja enviada por correio eletrênico. deverd ser enviada da seguinte
forma: “Assunto: HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO CENTEDUC - PROCESSO
SELETIVO N* 12/2019 - RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E CNPI”. e ter como anexo Os
documentos exigidos nos itens 6 e 7.

S.4. Todos os documentos apresentados nio poder&o conter emendas ou rasuras. e deverdo
estar perfeitamente legiveis.

6. DA REGULARIDADE FISCAL

6.1. Referente & habilitagéo juridica, do prestador de servicos, serdo exigidos os seguintes
documentos:

a) Inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ:
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convocatério. ficando automaticamente prejudicada a proposta gue expressamente contrarie

suas normas.

12.5. 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 indenizac&o ou reembolso. seja a

gue titulo for.

12.6. E facultado ao CENTEDUC em gualguer fase da contratag&o, a promogêo de diligéncia

destinada a esclarecer ou complementar a instrugêo do processo.

12.7. Os Proponentes sêo responsdveis pela fidelidade e legitimidade das informacoes e dos

documentos apresentados em gualguer fase da contratacao.

12.8. No caso de n&o recebimento de propostas ou guando estas forem insuficientes para
comparac&o de mercado. o prazo para recebimento das mesmas sera prorrogado por igual
periodo aguele disposto no ato de convocagëo. por exclusivo critério do CENTEDUC.

Fernando Landa Sobral
Diretor Presidente

Re
,

CPF: 004.414.231-59 Goiënia. 10 de outubro de 2019.

CENTEDUC

Prof. Dr. FERNANDO LANDA SOBRAL
DIRETOR PRESIDENTE

CENTEDUC
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