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UASG: 926841
A Assembleia Leàislativa do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o
06.750.525/0001-20, por meio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente
nomeados através do Ato da Presidência n. 090/2021, publicado no Diário Oficial do
Estado do Ceará do dia 05 de maio de 2021, tprna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará na data e hora adiante indipados,o PREGÃO ELETRONICO
EDITAL DE~ LICITAÇAO N° 118/2021, EXCLUSIVAMENTE para os interessados
qualificadas como microempresa, empresa de pequeno porte, em conformidade com o
disposto no inciso 1, do art. 48, da. Lei Complementar n° 123/2006, bem como as
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, aptos a se
beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecidci pela supracitada Lei Complementar,
dê acordp com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus
anexos:
1. DO TIPO: Menor Preço.
2. DA FORMA DE FOl~NEClMENTO: Integral.
3. DA BASE LEGAL: Lei Federal n° 10.520, db 17 de julho de 2002; Lei Complementar
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Ato Deliberativo n° 593,-de 23 çle fevereiro
de 2005, Lei Complementar Estadual n° 65, de 3 de janeiro de 2008, Lei Complementar
Estadual n° 134, de 7 de abril de 2014, Decretos Estaduais n° 33.326, de 29 de outubro
de 2019, n°27.624, de 22 d&novembro 2004; e, subsidiariamente, a Lei Federal n°8.666,
de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e do disposto no presente edital e seus
anexos.
4. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DETECTÕRES DE METAIS PORTÁTEIS PARA SEREM.
UTILIZADOS PELA V COMPANHIA DE POLICIAMENTO DE GUARDA NO
CONTROLE
ACESSO
DEPENDÊNCIAS.COM
DA ASSEMBLEIA
ESTADO DODECEARÁ,
EMÀS
CONFORMIDADE
O TERMO DELEGISLATIVA
REFERÊNCIADOE
—
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DEMAIS EXIGÊNCIAS/DO EDITAL.
.5. DO ACESSO AO EDITAL, DÓ LOCAL DE REALIZAÇÃO E DO PREGOEIRO
5.1. O edital está disponível gratuitamente nos sítios www.al.ce.qov.br .e
www.comprasnet.gov.br.
5.2. O certame será realizado por meio do sistema do Comprasnet, no endereço
eletrônico www.comprasnet.gov.br, pelo pregoeiro João Vicente Leitão, telefone (85)
3277.2956.
-/
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6.DASDATASEHORÁRIOSDOCERTAME

/

/

6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 0910912021;
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/09/2021, às lOhOOmin;,
6.3. INÍCIO DASESSÃODE DISPUTA DE PREÇOS: 23109/2021, às lOhOOmin;
6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utiliza
sistema será observado o horário de Brasília/DF.
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.6.5. Na hipótese de hão hav@r expediente ou acorrendo qualquer fato. superveniente .que
impeça a realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para rio
mínimo 48h~ (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data, exceto quando
remarcada automatiçamente pelo próprio sistema eletrônico.
7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL:
7.1. Edifício César Cais (Anexo), 1° Piso
Comissão Permanente de Licitação da
A&sembleia Legislativa, localizada na Av. Desembargador Moreira n° 2807, Bairro Dionísio
Torres: CEP—60.170-900, Fortaleza/Ceará;
\5\P~~VA ~o
7.3. Horário de expediente da Comissão Permanente de Licitação: das 08h:Oomin
EI. N°4
12h:Oomin e de l3hOQmin às 17h:Oümin.
-

—

.

.

8. DOS REÇLJRSOS ORÇArÚIENTÁRI0s
8.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, correrão por conta da ~eguinte classiflcaçãQ_L~S~
orçamentária:
• 01100002011222111010515000044905200000200
Permanente.

—

Equipamentos e Material

9. DA PARTICIPAÇÃO

9.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao
portal de compras do Governo Federal.
9.1.1 As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio constante no subitem
5.2 deste edital.
9.2. O LOTE ÚNICO (item 01) ‘é exclusivo às microempresas, empresas de pequeno
porte, e,às cooperativas que se enquadrém nos termos do ad. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, em conformidade com o ad. 48, Ida Lei Complementar n°123/2006.
9.3. A participação, implica a aceitação integral dos termos deste edital.
9.4. É vedada a participação nos seguintes cásos:
9.4.1. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição.
9.4.2. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, dissolução,
fusão, cisão, incórporação e liquidação.
9.4.3. Impedidas de licitar e contratar coma Administração.
9.4.4. Suspensaítemporariamente de particip& de licitação e impedidas de contratar com
a Administração.
9.4.5. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determihantes desta condição.
9.4.~. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes,. sócios ou componentes
de seu quadro sejam funcionários ou empregados públicos da’ entidade coptratante ou
responsável pela licitação.
.

9.4.7. Estrangeiras não autorizadás a comercializar no país.
9.4.8. Empresa~ cujo estatuto ou contrato social não inclua em seu objeti
atividade compatível com o objeto Øo certame.
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10. DOS PEDIbOS DE ESCLARECIMENTOS È IMPUGNAÇÕES
10.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações referentes ao processo licil
deverão sér énviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada p~
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
licita~aI.ce.gov.br, até as 17h:Oornin, ho horário oficial de Brasília/DE. Indicar o n° dó
pregão e o pregoàiro responsável.
1Ó.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anéxos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de~ recebimento do pedido desta.
10.2. As impugnações apresentadas deverão ser subscritas por representante legal,
mediante comprovação.
10.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no
sistema e vincularão os participantes e a administração.
10.4. Acolhida a impugnação cntra este edital, será designada nova data parà a
realização do certame, exceto se a alteraçâo não afetar a formulação das propostas.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. A licitante que for cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICAF, do Governo Federal ou Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, ficará
dispehsada da apresentação dos documentos de habilitação que constem no SICAF ou
CRC.
11.1.1. A Comissão Permanente de Licitação verificará eletronicamente a situação
cadastral, caso esteja com algum(ns) documento(s) vencido(s), a licitante deverá
apresentá-lo(s) derítro do prazo de validade, sob pena. de inabilitação, salvo aqueles
acessíveis para consultas em á/tios oficiais que poderão ser consultados pelo pregóeiro.
11.1.2. Existindo restrição no cadastro quanto ao documentô de registro ou inscrição em
entidade profissional competente, este deverá ser apresentado em situação regular,
exceto quando não exigido na qualificação técnica.
11.1.3. É dever da licitante atualizar p~eyiamente os documentos donstantes no SICAE ou
CRC para que estejam vigentes na data da abertura da sessãopública.
11.2. Consiatada a compatibilidade do ramo da atividade com o objeto licitado, a licitante
obriga-se a declarar sob as penalidades legais, a superveniênóia de fato impeditivo da
habilitação, na forma do § 2°, do art. 32, da Lei Eederaín° 8.666/1993.
11.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante
detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventu?l
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto ~ existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta
em sites oficiajs.
11.3.1. Constatada a existência de sanção e/ou eventual descumprimento das condições
de participação, o pregoeiro reputará a licitante inabilitada.
1~
11.4. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
a) Registro Cpniercial no caso de emprésa individual.
.
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b) Ato onstitutivo, àstatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, documentos de
eleição de seus administradores.
c) Inscrição do ato con~titutivo, no caso de sociedade& civis, abompanhada de prova de
diretoria em exercício.
d) Decreto de aUtorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedic
pelo órgão competente.
e) Cópia da Cédula de Identidade do Sócio e/ou do Representante Legal;
11.5. A documentação relativa àregularidade fÍscal e trabalhista consistirá em:
a) Provade inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Certificado de Regularidade do FGTS CRF, perante o Fundo de Garantia por Temi
de Serviço,.atualizado.
o) Prova de regularidade .para com as Fazendas: Federal (Certidão Negativa de Débitos
tRelativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uni~o), Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante, devidamente atualizada.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VIl-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Dêcreto-Lei:n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e considerando
o dispàsto no art.t3° da Lei n°12.440, de 7 de julho de 2011.
11.5.2.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa,
da empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se, enquadre nos termos do art. 34,
• da Lei Federal n° 11.488/2007,’será assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados
a partir de declarada a vencedora, para a regularização do(s) documento(s), podendo tal
prazo ser prorrogado por ‘igual período, conforme dispõe a j..ei ComØiementa~ n°
123/2006.
11.5.2.2. A não comprovação ‘da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazõ
estabelecido, implicará na decadência do direita, sem prejuízo da? sanções cabíveis,
sendo facultado ao pregoeiro convocar as licitantes remanesçentes, por ordem de
classificação.
• 11.5.3. Para os Estados e Municípios que emitam prova de regularidade fiscal êm
separado, as proponentes deverão apresentar as respectivas certidões.
11.6. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
a) Comprovação de aptidão’para o desempenho de atividade pertinente e compativ?l em
características com o objeto da licitação, mediante~ apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
-

—

b) O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), contendo a identificação do signatário,
deve(m) ser apresentado(s),em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as
características e prazos das atividàdes executadas ou em execução pela licitante;
c) Tratando-se de pessoa jurídica de direito privadb o atestado ou certidão
firma reconhecida.
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11.7. A documentação relativa à qualificação econômica financeira consistirá e’
a) Certidão negativa de falência, ~ecuperaçáo jud,icial ou’ extrajudicial, expedida
distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica.
b) Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar
o acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termos do arL 58 da Lei n°
11.1O1/2p05. No casd da licitante em recuperação exirajudicial deverá apresentar a
homologação judicial do plano de recuperação.
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dà último exercídio financeiro,
apresentados na formã da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituiçãó por balancetes ou balanços provisórios, podendo• ser~
atualizados quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das
propostas.
.

11.8. A licitante deverá declarar no sistema Comprasnet, de que não emprega mão de
obra que constitua violação ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição
Federal e na Lei Federal n°9.854/1999.
12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. As licitantes encaminharão, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação e a
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, bem como declaração de
responsabilidade pela autenticidade dos documentos apresentados, conforme Anexo IV
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE da documentação deste edital.
12.1.1. Constatada a ausência da declaração de autenticidade da documentação, não
implicará no afástamento imediato da arrematante por considerar-se falha formal passível
de saneamento nos termos do subitem 26.2. deste edital.
12.1.2. A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:
12.1.2.1. Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos,
em português, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos
-

—

•

• materiais ofertados, que possibilitem avaliação a verificação em conformidade com os
requisitos estabelecidos.
12.2. A proposta deverá explicitar nos campos “VALOR UNITÁRIO (R$)” E- “VALOR
TOTAL (R$)”, os preços referentes a cada item incluídos todos os custos diretos e
indiretos, em conformidade com as espedificações deste edital. Os Campos “Marca”,
• “fabricante” e “descrição detalhada do objeto ofertado” deve,rão ser preenchidos.
12.2.1. A proposta deverá ser anexada, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pela licitante ou seu representante legal, redigida em língua portuguesa em
linguagem clara e concÍsa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações
técnicas, quantitativos, marca/modelo, nos termos~do Anexo 1 Têrmo de Referência deste
edital.
12.2.1.1. A ausência da assinatura e rubrica não sãomotivos de desclassificaçã~
12.2.2. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir d~
sua emissão.
-
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12.2.3. Para efeito de julgamento das propostas eletrônicas, o valor a-ser informadc
sistema eletrônico, pelas licitantes situadas no Estado do Ceará, será o vaiar deduzido
percentual de 7,5v/a (sete inteiros e cinco décimos por cento), corresppndente à média da:
diferenças de alíquotas interestaduais do ICMS, nos termos do disposto no Decreto
Estadual n°27.624/2004.
12.2.3.1. A dedução acima referida não se aplica ao fornecimento de produtos
isentos e não tributados, e, na hipótese de á alíquota interna ser inferior ao
percentual de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), devendo neste caso,
ser aplicado o percentual correspondebte à alícjuota cobrada.
12.3. As licitanfes poderão retirar ou •substituir as propostas e os doçumentos de
habilitação poreles apresentados, até o término do prazo para recebimento.
12.4. Somente serão aceitas a realização de cotaçõeé, pór fornecedor, que representem
100% (cem por cento) das quantidades demandadas.
12.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
12.6. Os documentos que compõem a proposta •e a habilitação da licitante melhor
classificada somente serão disponibilizadçs para avaliação pelo pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
12.7. Os documentos de h~biIitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
12.7;1. Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de
alguma filial, todos da mesn~a filial, com exceção dos documentos que são válidos tanto
para matriz como para todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que
apresentou a documentação.
12.7.2. O documento obtido através de sítios oficiais, que esteja cohdicionado à aceitação
via !nternet, térã sua autenticidade verificada pelo pregoeiro.
12.7.3. Todos os documentos emitidos em língúa estrangeira deverão seç acompanhados.
da tradução para, língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também.
consylariz~dos ou registrados no cartório de títulos e documentos.
12.7.3.1. Documentos de procedência estrangeira, emitidos em língua portuduesa,
também deverão ser apresentados consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
12.7.4. Dent~o dd prazo de validade. Na hipótese de o documento não constar
expressamenté o prazo de validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou
regulamentação do órgão emissor que dispónha sobre sua validade. Na ausência de tal
declaração ou regulamentação, o documento será cohsiderado válido pelo prazo de, 90
(noventa) dias, contadós a partir da data de sua emissão, quando se tratar de’
documentos referentes à habiktação fiscal e econômico-financeira.
-

•

•

13. ÓAABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS
13.1. Abertas as propostas, o pregoeiro fará as devidas verificações, a~aliai
aceitabilidade. Caso ocorra~ alguma desclassificação, deverá ser fundamei
registrada no sistetria.
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13.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casa~ decimai~
seus valores globais, sob pena de desclassificação.
13:3. b sistema ordenará automaticamente as propo~tas classificadas pelo pregoeiro e
somente estas participarão da etapa de lances.
14. DAÈTAPADE LANCES
14.1. O pregoeiro dará início à êtapa competitiva no horário previsto nb subitem’ 6.3,
quando, então, as licitantes poderão encaminhar lances.
14.2. Para efeito de lances, será considerado o valor unitário do item.
14.3. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lancé ~ proposta inicial.
Em séguida as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
14.4. As licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferior~s ao seu último
lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofçrtado por
outra licitante.
14.4.1. Em caso de dois ou mais lánces de igual valor, pr~valece aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar
14.4.2. O intervalo mínimo de diferença percentual entre os lances, queincidirátanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
ofertadeveráserO,O1%.
14.5. Durantb a sessão pública de disputa, as licitantes sêrão infbrmadas, êmtempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos, lances ao
pregoeiro nem as demais participantes.
14.6.Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”~ em que
as licitantes apresentarão lancês públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

•

•

• 14.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso d~ fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá ó período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
14.8. Encerrado o prazo previsto no item 14.7., o sistema abrirá oportunidade para que a
licitante da oferta de valor mais baixo eos das ofertas com preços até dez por cento
su~5eriores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até ‘cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.8.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 14.8,
poderão as licitantes dos rfielhores lances, na ordetn de classifioação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
.

14.9. Após o término dos prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances
ordem crescente de valores.

Edital de LIcItaçâ~ n° 118/2021

—

Pregão Eletrônico

ia.

f!I

Assembicialegislativa
doEsladodo Ceará

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°0480912021
EDITAL DE LICITAÇÃÕ N° 11812021
~
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

~L N°

≥-~t~°~,

~.

14.9.1. Nã6 havendo Iahce final e fechado classificado na forma estabelecida, havejj—j~
reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ord ‘r549 ~
de classificaçao, possam ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, o qual
será sigiloso até o e~ncerramento deste prazo.
-

14.10. Po~ierá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado
atenderás exigências de habilitação.
14.11. No caso de desconexão entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa
corrijetitiva, o sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o
pregoeiro, quando possível, sem prejuízos dos atos realizados.
14.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente -após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo È’regoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

•
•

•

14.13. Após o encerramento dos lances, o sistema detectará a existência de situação de
empate ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar n° 123/2006, a
microempresa, a empresa Øe pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos.termos
do art. 34, da Lei Federal n°11.488/2007, e que ofertou lance de até 5% (cinco por cento)
superior ao menor preço da àrrem?tante que não se enquadre nessa situação de empate,
será convocada automaticamente pelo sistema, na sala de disputa, pára, no prazo de 5
(cinco) minutos, utilizando-se do direito de preferência, ofertar novo lance inferior ao
melhor lance registrado, sob pena de preclusão.
14.13.1. Não havendo manifestação da licitante, o sistema verificará a existência de outro
em situação de empate, reali2ando o chamado de forma automática. Não havendo outra
situação de empate, o sistema emitirá mensagem.
14.14. Nos casos de situação de empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
14.15.0 sistema informará a proposta de menor preço ao encerra~a fase de disputa.
15. DA LICITANTE1ARREMATANTE
15.1. O pregoeiro poderá negociar exclusivamenfe pelo sistema, em campo próprio, a fim
de obter melhcir preço.
15.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
15.3: Definido o valorfinal da proposta, o pregoeiro convocará a arrematante para anexar
campo próprio do sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de
preços com os respeôtivos valores readequados ao último lance ofertado.
15.3.1. A proposta deverá ser anexada em conformidade com o item 12.2. deste edital.
15:5. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro venififar
habilitação da licitante, observado o disposto neste Edital.
Editai de Licitação n°11812021
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15.6. Havendo a necessidade de envio de documebtos complementares, necessári~
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocE
aencaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
desclassificaçãb ou inabilitação.
15.7. O descumprimento dos prazos acima estabelecidos é causa de desclassificação da
licitante, sendo convocada a licitaRte subsequente, e assim sucessivamente, observada a
ordem de classificação.
15.8. Nos termos do Decreto Estadual n° 27.624/2004, a arrematante situada no Estado
do Çeará deverá apresentar a proposta com o valor acrescido do diferencial referido no
subitem 12.2.3, mediante,a utilização da seguinte fórmula:
VFP= VPV
0,925
Onde:
VFP = Valor Final da Proposta, acrescido da alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco
décimos por cento);
VPV = Valor da Proposta Vencedora após o encerramento da dispúta eletrônica
anunciado pelo sistema;
0,925 = Fator de Reversão correspondente a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por
cento), que foram deduzidos antes da disputa.
15.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência.
/

16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
.16.1. l~ara julgarnpnto das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL
POR ITEM/LOTE,’obáervado o estabelecido no Decreto Estadual n° 27.6~4/2004 e todas
as condições definidas neste edital.
16.1.1. A disputa será realizada por grupo, sendo os preços registrados em Ata, pelo valor
unitário do item.
161.2. A proposta final pára o grupo não poderá conter item com valor superior ao
estimado pela administração, sob pena de desclassificação, independente do valor
total do grupo.
.16.2. Se a proposta de menor’preço hão atender as especificações, ou, ainda, se a
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação da participahte, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a
este Edital.
16.3. A licitante,remanescente c~ue esteja enquadrada no percentual estabelecido no art.
44, § 2°, da Lei Cómplémentar n° 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro,
será convocada para na sala de disputa, utilizar-se do direito de preferência, ofertando no
prázo de 5 (cinco) minutos, nova lance inferior ao melhor lance registrado no item.
16.4. Serão desclassificadas as propostas que:
16.4.1. Contenham vícios insanáveis.
16.4.2. Descumpram especificações técnicàs constantes do instrumento convo~
Edital de Licitação n° 11812021
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16.4:3. Apresentem preços mãnifestamente inexequíveis, sem a apresentação
demonstração da sua exequibilidade, quando exigida.
16.4.4. Se encontrem acima dp orçamento estimado para a contratação após encerrada a
ne~oci~ção de menor preço.
—

16.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registràda no sistema.
17. 1505 RECuRSOS ADMINISTRATIVOS
17.1. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de até 20 minutos depois da arrematante
ser aceita e habilitada, quando lhe será concedido ~o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões do recurso no sistema do Comprasnet. As demais licitantes
ficam desde 10gb convidadas a apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que
começará a contar a partir do términq do prazo da• reçorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensávéis à defesa dos seus interesses.
17.1.1. Para abertura da manifestação da intenção ae recurso, o pregoeiro comunicará a
retomada da sessão pública com no mínima vinte e quatro horas ‘de antecedência, no
sítio eletrônico utilizado para realização do dertame.
17.2.] Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para respohder pelo
proponente.
17.3. A faltá de manifestação, conforme o subitem 17.1 deste edital, importará na
decadência do direito de recurso.
17.4.0 acolhimento de recurso impbrtará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
17.5. A decisão em grau de rêcurso será définitiva, e dela dar-se-á conhecimento SS
licitantes, no endereço eletrônico constante no subitem 5.2., ‘deste editaL
/

/

18. DAAPJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
18.1. A adjudicação dar-se-á pàlo pregoeiro qLiando não ocorrer interposição de recursos.
Caso contrária, a adjudicação se dará na forma do inciso III do art. 12 do Decreto
Estadual n° 33.326/2019.
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto a vencedora.
18.3. O sistema gerará ‘ata dircunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrênciasielevantes.
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Aquele que praticar quaisquer das condutas pre\istas no art. 37, do Decreto
Estadual n° 33.326/2019, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal,
estará sujeito às seguintes penalidades.
19.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.
Edital de Licitação n°11812021
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b) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execuçãi
objeto contratual até o 30° (trigésimo) ‘dia, sobre o valor da nota de empenho.
instrumento equivalente.

~) Multa diária de 0,5% (cinco décimos cento), no caso de atraso na êxecução do objeto

contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea
anterior.
d) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente, em caso d’e descumprimento das demais cláusulas
estabelecidas neste instrumento, elevada’para 0,3% (três décimos por cento), em caso de
reincidência.
e) Multa de 20% (vinte por cento),, sobre o valor da’ nota de empenho ou instrumeríto
equivalente, no caso de ‘desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não
motivada pela contratante.
19.1.2. ‘Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então,
descredenóiado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão
(SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) aqos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridadp que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste
edital edas demais cominações legais.
19.2.-A inexecução total ou parcial d~ contratação e a ocorrência ‘de quaisquer dos
motivos constantes no art. 78, da Lei Federal n°8.666/1993 será causa para sua rescisão,
na forma do art. 79, com as conseqüências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.
19.3. Se não for possível o pagamento da multa por meio de desconto dos créditos
existentes, a licitante e/ou a contratada recolherá a multa por meio de Documênto de
Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em
nome do órgão contratante, se não o fizer, será cobr?da em processo de execuçâo.
.

-

19.4. A multa poderá. ser aplicada com outras sanções segundb a natureza e a gravidade.
da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
19.5. Nenhuma sanção será ‘aplicada sem garantia.da ampla defesa e contraditório, na
forma da lei.~
20. DA CONTRATAÇÃO
20.1. O instrumento contratual será substituido pela nota de empenho ou instrumento
equivalente emitida em favor da contratada para todos os efeitos, de acordo com o § 4°,
do art. 62, da Lei Federal n°8.666/1993.
20.1.1.0 presente edital e a carta proposta são partes dacontratação:
2Õ.2., Na emissão da nota de empenhQ ou instrumento equivalente, será exigida a
comprovação das condições de habilitação exigidas ‘neste edital, as quais deverão ser
mantidas pela contratada durante todo o períõdo da contratação.
20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias co’
neste edital, ou recusar-se a receber o instrumento equivalente de contrato,
convidada outra licitante pelo pregoeiro, desde que respeitada.a ordem de cla~
Edital de Licitação n° 11812021
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para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, firmar a
contratação.
20.4. A licitante vencedora fica obrigada aapre≤entar no pto da assinatura do instrumento~..~-.~
equivalente de contrato, o Certificado de Registro Cadastral-CRCemitido p’ela Secreta/r~&’~ DO~
do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará.
‘

21. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
21.1. Quanto à entrega:
21.1.1. O prazo dado, para entrega dos equipamentos descritos neste Termo de
Referência, deverá ser, no máximo, de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de
Empenho ou Instrumento Equivalente.
21.1.2. O local de entrega dos equipamentos deverá ser na sede da ALECE, na Avenida
Desembargador Moreira, 2807 Bairro: Dionisio Torres, Fortaleza/CE.
21.1.3. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente por servidor responsável,
acompanhados das Notas de Empenho, Fiscais/Faturas, do termo de solicitação de
pagamento, dos Manuais Técnicos e do Certificado de Garantia Integral (peças +
acessórios);
21.1.4. Após o recebimento provisório, a 20 Companhia de Policiamento de Guarda 2~
CPG, examinará se os equipamentos entreõuês estão de acordo com as especificações
exigidas, para que posteriormente o Setor de Almoxarifado proceda ao atesto da Nota
Fiscal, dando o recebimento definitivo;
,

,

/

-

—

21.2. Quanto ao recebimento:
21.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto com as especificações;
21.2.2. O ato de recebimento dos produtos, não importa em aceitação. •A Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará poderá rebusá-los no momento em que constatar
irregularidades, especificações incorretas ou estejam contrariando os padrões
determinados pela legislação oficial vigente.
21.2.3. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após
verificação da qualidade e da quantidade do objetô, certificando-se de que todas as
condições estabelecidas foram atendidas ê, consequente aceitação das notas fiscais pelo
gestor da confratação, devendo haver rejeiç~o no caso de desconformidade.
22.’DAS OBRIGAÇÕES DA CONtRATADA
22.1. ~xecutaro objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
22.2. Manter durante toda a execu~ão contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, lodas as condições, de habilitação e qualificação exigidas na Ncitação.
22.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acrés~
supressõds limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8J
tomando-se por base o valor contratual.
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22.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante,ou a terc~
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo
arguidp para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de.
,oontratánte procederá fiscalização ou acompanha~ a execução contratual.
22.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execução contratual, inclusive, as obrigações relativas a salários,
previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo
obrigatoriamente pelo ~flel cur~iprimento&ias leis trabalhistas e espçcífiças de acidentes do
trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
22.6. Prestar imediatamente ‘as informações e os esclarecim~ntos que venham a ser
solióitados pela contratante, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico,
hipótese em que serão respondidas no prazo de 24’(vinte e quatro) horas.
22.7. Substituir ou reparar objeto contratual que comprõvadamente apresente condições
de defeito ou em desconfàrmidade com as especificações .do Anexo 1
Termo de
Referência deste edital, no prazo de 02 (dois) dias, contados dâ sua notificação.
22.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando• se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela
Administração.
•
22.9. ProvFdenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do
• objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da
contratante.
—

,

23:DAS OBRiGAÇÕES DA CONTRATANTE
.23.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem, de
Fornecimento.
23.2. Proporcionar á contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes deste Termo, consoante estabelece a Lei Federal n9
8.666/1993 e suas alterações.
23.3. Fiscalizar a execução do objeto contratúal através de sua unidade competente,
podendo, em decorrência, solicitar providênçias da contratada; que atenderá ou justificará
de imediato.
23.4. Notificar a contratada de qualquer irreguiaNdade decorrente da entrega ‘do objeto
contratual.
23.5. Efetuar o pagamento devido à contratada nas condições estãbêlecidas neste
instrumento.
23.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
24. DO PAGAMENTO

,

,

?4.1. O pa~amento advindo do objeto da contratação será provebiente dos recursos da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e será efetuado em até 10
contados da dâta da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada
da contratação,, mediante crédito em conta-corrente em nome da
exclusivamente no Banco Bradesco S/A.
•

•
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24.1.1. A nata fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada pai
devidas correções. Nesse casa, a prazo de que trata a subitem anterior começará a fli
partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
24.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo
não estiver de acordo com as especificações do Anexa 1 Termo de Referência deste
edital.
24.3. No caso de atraso de pagamentd, desde que a bontratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante encargos moratáriàs à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
24.3.1. O:valor dos encargos será calculado pelá fórmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
~~~pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = lndice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
—

•24.4. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha
sido emitida pela internet, só será aceitaapós a confirmação de sua autenticidade.
25. DA FRAUDE E DA CcJRRUPÇÃO
25.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou spliçitar, direta, ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução de contrato;
b) “prátida fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do árgão licitador,
vissndo estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
-

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, diretá ou ibdiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas
aos repre~entantes do àrganismb financeiro multilateral, com o objetivo, de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste subitem;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
25.2. Na hipótese de fnanciaménto, parcial ou integral, por organismo fi n iro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impprá sançã s re
uma empresa, para a outorga de contratos financiados pelo orgarfismo se, em ualq•
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momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um ag
em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participa
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
25.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento bu reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente ibdicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos e registrós relaciçnados à licitação e à execução do contrato.
25.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções adrninistr?tivas
pertinentes, previstas na Lei Federal n°,8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o
envolvimento de representante da empresa contratada em práticas corruptas,
fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do
contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem, prejuízo das demais
medidas administrativas, criminais e cíveis.
26: DAS DISPOSIÇÔES GERAIS
26.1. Esta licitação não imporia nécessariamehte em contratação, podendo a autoridade
competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem
quaisquer reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.
26.2. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação,
a pron~oção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
procésso licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar
originariamente na proposta e na documentação de habilitação.
26.3. O descumprimeí~to de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o
não atendimentoàs solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇAO ou INABILITAÇAO.
26.4. Toda a documentação fará iSarte dos autos e não será devolvida a licitante, ainda
que se trate de originais.
26.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-ão os dias de início e
incluir-se-ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste ‘edital para a fase
externa se iniciam e se vencem somente nos dias e horários de expedienté da Central de
Licitações. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias úteis de
expediente da contratante.
26.6. Os representantes legais das licitantes são responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos aprésentados en~ qualquer fase da
licitação.
26.7. O desatendimento de exigênci~s formais não essenciais não implicará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
pompreensão da sua proposta.
26.8. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, fic~ndo
responsável pelà ônus decorrente da perda de negócios diante da inobsei
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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26.9. O pregoeiro poderá sanar erros formais que não acarretem prejuízos ~ara o objeto
da licitação, a Administração e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações
aritméticas.
26.10. Os casos omissos serão resolvidqs pelo pregoeiro, nos termo~ dã legislação
pertinente.
26.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa.
26.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste edital será o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará.
27. DOS ANEXOS
27.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO 1—TERMO DE~REFERÊNCIA
ANEXO II— CARTA PROPOSTA
ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE ~OS DOCUMENTOS
(Anexar com a documentaç~o de~habilitação)
-

Fortaleza/CE,

10

de setembro de 2021.

Jq~~TE;TÃo
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ANEXO 1—TERMO DE REFERÊNCIA

ri

!.Zzt

11

~

As.:;

o~

ss~p p~~/
1. OBJETIVO:
1.1. AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS PARA SEREM
UTILIZADOS PELA 22 COMPANHIA DE POLICIAMENTO DE GUARDA NO
CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E
DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

1.2. Este objeto será realizado atravésde licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PREÇO, com a forma de fornecimento integral.
2. JUSTIFICATIVA:
No prédio Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde atuam os
Senhores Parlamentares e servidores deste Poder Legislativo, diariamente é visitado por
cidadãos que buscam acompanhar os trabalhos legislativos, com socorro aos seus
anseios sociais e pessoais. No citado prédio atuam os Deputados, representantes da
Sociedade Cearense que tem o importante papel de defender e representar a sociedade
ante as demandas sociais de fiscalização e legislação de normas. No Processo
Legislativo, é sabido que o Deputado atende à população no seu dever representativo,
onde agrada alguns e desagrada outros.’ Logo, adquire desafetos com as mais diversas
personalidades e desvios que em situação de normalidade se torna impossível a previsão
de atentado, quer seja físico, verbal ou moral.
•
No Anexo II funciona a Universidade •do Parlamento, complexo visitado
cotidianamente pdr inúmeras pessoas, o que torna necessário um corilrole mais efetivo.,
No Anexo III onde funcionam’o PROCON, a Casa do Cidadão, o Departamento de Saúde
e Assistência Social, dentre outros, adentram todos os dias muitas pessoas.
A Casa do Povo tem por principio a entrada livre e desimpedida a qualquer
cid&dão, situação elogiável, contudo, é vulnerável a ações de atentados e situações’
vexatórias, o que seria amenizado com o uso de aparelhos de detecção de metal para a
verificação dos objetos que colocam em risco a segurança dos Senhores Parlamentares,
Servidores e demais visitantes desta Casa Legislativa. Dessa forma, as utilizaçâes
desses equipamentos auxiliam na segurança de todos que por ali circulem, facilitando
ações preventivas a uma pos~ível ação criminosa.
Para realizar a segurança,,o poder Legislativo utiliza Policiais Militares nos
locais de acesso e circulação, pibindo qualquer ato delituoso, contudo; mesmo com a
presença desses agentes, necessita-se de ferramentas que possam aperfeiçoar e/ou
otimizar o trâbalho desses profissionais. Com a aquisição e implantação dos detectores
de metais certamente a segurança será reforçada e haverá o impedimento da ehtrada de
armas e objetos potencialmente danosos que possam colocar em risco a vida de
cidadãos ali presentes.
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3. METAFÍSICA;
LOTE ÚNICO

DETECTOR DE METAL

—

ItE~U QUANT.

CATMAT

!

DESCRIÇÃO
DETECTOR
DE METAL
PORTÃTIL
CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:

-

.

‘

•
~
•
•
•
7-..

10

VALO~M~Dd~ VALOR MÉDIO

97756

•

~
.
e

Interruptor liga/desliga
Detectar metais de, maneira clara e
precisa;
Peso liquido máximo: 500g.
Detecção: au4ível, visual e vibratória;
Cordão de seguran~a para manuseio;
Temperatura de funcionamento: -5°C a
+55°C;
Tensão de alimentação: 9v (bateria
inclusa);
Ajuste de SensibiIidad~;

R$ 1.043,33

R$ 10.433,30

Distância/Profundidade de detecção:
10cm de distância para canivete;
a
5 cmde distância para lâmina;
•

~

a

15cm de distância para arma de fogo.

VALOR MÉDIO TOTAL:

R$ 10.433,30

Obs: Havendo divergências entre as especificações ‘deste, anexo e as do sistema,
prevalecerão as deste anexo.
3.1. O LOTE ÚNICO (item 01) é exclusivo às microempresas, empresas de pequeno
portõ, e, as cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, em conformidade com o ihciso 1 do art. 48 da Lei Complementar n°
1 23I2006~
4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
4.1 Os equipamentos devem ser de linha de produção ativa, não se aóeitando a
participação de Propostas que ofertem protótipos, equipamentos reformados,
equipamentos
desconfinuados,
equipamentos
usados,
equipamentos
em
desenvolvimento ou equipamentos foram da linha de produção.
4.2. Os equipamentos devem ser entregues completos, prontos para entrar em operação..
4.3.Os equipamentos os quais deverão ser utilizados pelos agentes de segurança para
realização de revista pessoal devem ter estrutura ABS;
4.4. Os equipamentos devem vir acompanhados de coldres na cor branca e do
carregador da respectiva bateria, exceto quando não seja recarregável.
.

5. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS:
5.1. O período de garantia dos equipamentos, incluindo a tensão de alimentação
(bateria) e acessórios, deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da dat de
recebimento, caracteriza pela data dé assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, ~
qual a Contratada deverá assegurar assist&icia técnica, sem ânus para o o er
Legislativo do Estado do Cear~.
-5.2. Todas as peças e materiais substituidos durante o período de Garantia dey rão r
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novos, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os acessórios.

~-~-~~-—-__

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:,
6.1. A Contratada deverá dispor de canal de comunicação direto ou eletrônico
permita a geração de númerd de protocolo ou outra forma de registro individual dos
chamados técnicos;
6.2v O prazo de recuperação dos equipamentos será contado a partir da data de
abertura do chamado com a solução definitiva por prazo’não superior a 15 (quinze) dias;
6.3.
Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 15 (quinze) dias,
durante o período de garantia, deverá ser providenciáda a substituição do mesmo por um
equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após a constatação de impossibilidade de reparo em até 30 (trinta) dias corridos, a contar
da abertúra do chamado, a substituição passará a ser definitiva, desde que o
equipamento seja novo.
7. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
7.1. Quanto à entrega:
7.1.1. O prazo dado, para entre~a dos equipamentos descritos nesté Termo de
Referência, deverá ser, no máximo, de 30 (trinta) dias, após o. recebimento da Nota de
Empenho ou Instrurnenfo Equivalente.
7.1.2. O local de entrega dos equipamentos deverá ser na sede da ALECE, na Avenida
Desembargador Moreira, 2807 Bairro: Dionisio Torres, Fortaleza/CE.
7.1.3. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente por servidor responsável,
acompanhados das Notas de Empenho, Fiscais/Faturas, do termo de solicitação de
pagamento, dos Manuais Técnicos e do Certificado de Garantia Integral (peças +
acessórios);’
7.1.4. Após o recebimento provisório, a 2° Companhia de Policiamento de Guarda 20
CPG, examinará se os equipamentos entregues estão de acordo com as especificações
exigidas, para que posteriormente o Setor de Almoxarifado proceda ao atesto da Nota
Fiscal, dando o recebimento definitivo;
7.2. Quanto ao recebimento:
7.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificaçãoda
conformidade do objeto com as especificações;
7.2.2. O ato de recebimento dos produtos, não importa em aceitação. A Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará poderá recusá-los no momento em que constatár
irregularidàdes, especificações incorretas ou estejam contrariando os padrões
determinados pela legislação oficial vigente.
7.2.3. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após
verificação da qualidade e da quantidade do objeto~ certificando-se de que todas as
condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pêlo
gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
-

—

*

8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento advindo do objetoda contratação será proveniente dos re~
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e será efetuadõ em até 30 (trh
contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada p
Edital de Licitação n° ~18/2O21

—

Pregão Eletrônico

da

o

Assembleia Legislativa
~ do Estado do Ceara

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ÊSTADO DÕ CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 04809/2021
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 11812021
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

da contratação, mediante crédito em conta-correntê em nome da contr
exclusivamente no Banco Bradesco S/A.
8.1.1... A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a
partir da data de apresentação da nota fiscal/fatur? corrigida.
8.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em casô de descumprimento
das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação~
8.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo
não esliver de acordo com as especificações deste instrumento.
8.4. Nocaso de atraso de pagamento, desde que a contratada não, tenha concorridã de
alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
siniples.
8.4.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
• Encargos moratórios devidos;’ N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Indice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
8.5. Toda a ‘documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha
sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
-.

9. DÁS OBRIGAÇÔES DACONTRATADA
9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
9.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
ássumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

/

9.3. Aceitar, aias mesmas õondiçôes contratuais, os pe’rcentuais de acréscimos ou
supressões limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1 993,
tomando-se por base o valor contratual.
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser
arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a
contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
9.5. Responder por todas a~ despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência
social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatóriamente
pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e
legislação dorrelata, apliçáveis ao pessoal empregado na execução ontratual.
9.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venh~m a ser
solicitados pela contratante, salvo qúando implicarem indagações de caráter técnico,
hipótese em que serão respondidas no’pra;o de 24 (vinte e quatro) horas.
9.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente c ndi es
de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no pra o
5
(quinze) dias, contados da sua notificação.
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9.8. Cumprir, quando for o cáso, as condições de garantia do objeto, responsabilizan
pelo período oferecido em sua proposta, obsérvando o prazo mínimo exigido
Administração.
/
9.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na ~xecução do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.
9.10. Forneder equipamentos novos, que estejam em pleno funcionamento eem perfeito
estado de conservação e condições de uso, além de conter os nianuais de
operação/especificações técnicas de utilização.
10. DAS OBRIGAÇÕES ~DA CONTRATANTE
10.1, Solicitar a execuçãd do objeto à contratada através da emissão de Ordem de
Fornecimento.
10.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimehto
das obrigações dec’orrentes do objeto contratual, con.soánte estabelece a Lei ‘Federal n2
8.666/1 993 e suas alterações.
10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual através desua unidade
competente, a 2a Companhia de Policiamento de Guarda desta Casa Legislativa,
podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará
de imediato.
10.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execuçã9 do objeto
contratual.
10.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste
Termo.
10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
10.7. Emitir autorização de saída quando se fizer necessária a remoção de qualquer dos
equipamentos para ser efetuada a manutenção ou troca na sede da contratada, durante p
prazo de garantia, sendo assinada pela 2a CPG.
10.8. Comunicar por escrito ou por canal de comunicaçâo direto ou eletrônico à
Contratada qualquer anorrrialidade verificada na manutenção dos equipamentos durante
a garantia.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. No caso de inadimplemento de suas.obrigaçôes, a contratada estará sujeita, sem
prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
11.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no qaso de atraso na execução do
objeto contratual1 até o 30° (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos cento), no caso de atraso na execução do o jeto
contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou in
nto
equivalente. A aplicação da presente multa excluia aplicação da multã prevista a a i ea
anterior.
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c) Multa diária de 0,1% (um décimo por centá) sobre o valor da nota de empenh
instruniento equivalente, em caso ‘de descumprimento das demais cláusu[
estabelecidas no instrumento convocatório, elevada para 0,3% (três décimos por cento),
em caso de reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre ~ valor da contratação, no caso de desistência
da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pàla contratante.
11.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a’ Administração, sendo, então,
descredenciado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão
(SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste
instrumento e das demais cominações legais.
11.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos
existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação
Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão
CONTRATANTE, se não o fizer; será cobrada em processo de execução.
11.3. A multa poderá üer aplicada com outras sanções segundo a naturez~ e a gravidade
da falta cometida, desde que obsérvado o princípio da proporcionalidade.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A gestão contratual será acompanhada pelo Sr. CAP QOAPM Jansen Santos
Batalha do Nascimento, matrícula n° 016741, 2~ Companhia de Policiamento de Guarda,.
e-mail: jansen.batalha©al.ce.gov.br, telefone: (8~) 3277.2515, especialmente designado
para este fim pela Contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n°
8.666/1 993, doravante denominado simplesmente de Gestor.
13. DO VALOR MÉDIO DA CONTRATAÇÃO
13.1. O valor total máximo para esta contratação está orçado em R$ 10.433,30 (dez mil,
quatrocentos e trinta e três rçais e trinta centavos), obtidos após pesquisa de
mercado, com expectativa de obtenção de menor valor
14. RESULTADOS ESPERADOS
14.1. A aquisição dos detectores de metal portátil para verificação de objetos que
coloquem em risco a segurança dos parlamentares, servidores e v!sitantes desta Casa
Legislativa e seus anexos, pretende-se facilitar ações preventivas a uma possível àçào
criminosa. Portanto, espera-se que os equipamentos em comento possam aperfeiçoar o
tr~balho dos profissionais de se~urança (Policiais Militares) que, certamente terão ~um
forte aliado, capaz de identificar armas e objetos potencialmente danosos aos cidad~os
que por ali circulam.
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ANEXO Il-CARTAPROPOSTA

\(~MlVA ~
‘~

.

A
Comissão Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará .X\Ç~, elsie
Ret: Edital de Licitaçao n° 118/2021 Pregao Eletronico.
.PLJ~S~
A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus
anexos.
1. Identificação da licitante:
-

-

.

—

•

Razão Social:

•.

CPF/CNPJ e Inscrição Estadual:

•

Endereço completo:

•

Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil,profissão: RG, CPF,

domicilio):
Telefone, Celular, fax, e-mail:

.2. Condições Gerais da Proposta:
•
A presente proposta é válida por

______

(

‘

) dias, contados da data de sua

emissãp.

3. Formação do Preço
3.1. Especificar o objeto de forma clara e precisa, inclusive com a indicação da marca.
LOTE ÚNICO
iTEM

—

DETECTOR DE METAL

QUANT. MARCAIMODELO

DESCRIÇÃO
DETECTOR
DE
PORTÁTIL

UNITÁRIO R$

VALO~OTAL

METAL

CARACTERÍSTICAS MÍNlMA~:
•

•

•

•

(bateria inclusa);
Ajuste de Sensibilidade;

.
.

•

10

Interruptor liga/desliga

Detectàr metais de maneira
clara e precisa;
Pese líquido máximo: 500g.
Detecção: audível, visual e
vibratõria;
Cordâa de segurança para
manuseio;
Temperatura
de
funcionamento: -5° C a +55° C;
Tensão de alimentação: 9v

•

R$

Distância/Profundidade
de
detecção:
•
10cm de distância p’ara
canivete;
•
5 cm de distância para lâmina;
15cm de distância para arma de
fogo
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DECLARO, sob as sanções administratiyas cabíveis, inclusive as criminais e sob as
penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.
LOCAL/UF,

—

de _______de 2021.

Assinatura

.7

..

.
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ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
-

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)
DECLARAÇÃO
(nome /razão social) ________________________________________________________
in~críta no CNPJ n°____________________ por íntermédio de seu representante legal
o(a)~Sr(a)________________________________________ portador(a) da Carteira de
Identidade n°____________________ e CPF no
DECLARA, sob
•as sançõe~ administrativas cabíveis, inclusive as criminais à sob as penas da lei, que toda
documentação anexada ao sistema é autêntica.
_________________.

LOCAL/UF,

—

de ________de 2021
Assinatura do Representante Legal
Identidade n°
CPFn°

/
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