Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
REFERENCIA: PREGÃO PRESENCIAL—SRP
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 8212021
PROCESSO N°. 0346512021
SOLICITANTE: ADI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA
ME CNPJIMF no 26.455.95510001 -27

-

—

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de
Licitação do PREGAO PRESENCIAL N° 8212021, Processo n°. 03465/2021, que tem por
objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLOGICO DE
AMBIENTES E SUPERFICIES, COMO PISO, TETO, PAREDES E MOBILIÁRIO COM
EFEITO DE LONGA DURAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19 NAS
DEPENDENCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ALECE,
PARA O PERIODO DE UM (01) ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS”, solicitado pela empresa ADI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
LICITAÇOES LTDA
ME
CNP.J/MF no 26.455.955/0001-27, doravante denominada
PETICIONANTE.
-

-

—

-

—

DA ADMISSIBILIDADE

-

Nos termos do item 15.1 do Edital de Licitação do Pregão Presencial n°
82/2021, em consonância com o art. 40, VIII, da Lei 8.666/93, é assegurado a
qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório, no prazo estabelecido, qual seja, até 03 (três) dias
uteis antes da data fixada para a realização da sessão publica do Pregão.
Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos
realizado pela empresa ADI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇOES
LTDA
ME
CNPJIMF n° 26.455.95510001-27, na data de 09/09/2021,
encaminhado ao pregoeiro mediante e-mail. Neste sentido, reconhecemos o
requerimento de esclarecimentos feito pelo peticionante ao Edital de licitação, sobre
o qual passamos a apreciar o mérito senão vejamos:
-

—

,

II DA SOLICITAÇÃO
O peticionante solicita esclarecimentos arguindo o seguinte:
“1. Os serviços descritos no objeto do referido certame serão
fracionados em itens ou grupos/lotes?”
-

III DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO
Quanto ao retro citado questionamento, e com os fins de dirimir
quaisquer dúvidas relacionadas ao pleito em questão, trazemos à colação as regras
constantes no EDITAL do certame de n°82/2021, consoante os termos a seguir
—
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a)

A licitação será por TEM, conforme planilha constante no Termo
de Referência, devendo a licitante oferecer proposta para o objeto do
presente certame (Edital Item 4.0 Subitem 4.2)
b)
O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto
todas ás especificações do objeto ( Edital
Item 14
DO
PROCEDIMENTO E JULGAMENTO, e Subitem 14.1)
c)
E a forma de fornecimento será Parcelada ( Edital Item 2).
-

-

-

—

-

Assim, em resposta ao pedido do peticionante se pode concluir que conforme
consta no ato convocatário o julgamento será por TEM, com o fornecimento dos serviços de
forma parcelada, conforme a solicitação do órgão requisitante.
Ademais disso, acrescentamos que se trata de processo licitatório através do
Sistema de Registro de Preços, cuja finalidade é registrar o preço de determinado material
ou serviço em Ata (Ata de Sistema de Registro de Preços) em quantidade estimada
condicionando que o licitante vencedor (detentor de Ata de Registro de Preços) registre seu
preço, por um determinado período, conforme definido no Edital, em seu subitem, 114., in
verbis:
17.4. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração
a firmar as contratações que dela poderão advir! ficando-lhe facultada a utilização de
procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1 993, sendo
assegurado ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

IV DA DECISÃO
-

Isto posto, comunique-se ao peticionante do conteúdo deste
expediente, com a publicação do mesmo no sitio eletrônico da Assembleia
Legistaliva do Ceará.
Fortaleza/CE., 10 de setembro de 2021.
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