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Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior
Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE
Pró-Reitoria de Administração – PROAD
Departamento de Administração - DA


Cotação Eletrônica Nº. 20110005

TERMO DE PARTICIPAÇÃO

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº. 28.397, DE 21 DE SETEMBRO DE 2006. 

PREÂMBULO

Termo de Participação via meio eletrônico, para a seleção da melhor proposta para aquisição por dispensa de licitação, nos termos do Decreto Estadual nº 28.397/2006, do objeto relacionado no item “b” deste Preâmbulo.

a)Dados da Unidade Gestora: 
Órgão/Entidade: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE
Unidade Administrativa: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – CÉLULA DE COMPRAS.

Responsável pela Cotação Eletrônica
Nome: ANA MARIA
Telefone: (85) 3101.9693
Fax: (85) 3101.9699
E-mail: compras@uece.br

b) Objeto – conforme especificação abaixo: 
LOTE ÚNICO
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
QUANT

1.0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS SEGUINTES NOBREKS.
• 01 UNID CONSERTO DE NOBREK MICROSOL SOLIS 3.0 3KVA NS: 5433390005
PATRIMÔNIO: 28115 - DEFEITO: NÃO MANTÉM ENERGIA EM FALTAS DE ENERGIA (BATERIA) 
• 01 UNID CONSERTO DE NOBREK MICROSOL STAY 2000 NS: 2082200009 SEM PATRIMÔNIO - DEFEITO: NÃO MANTÉM ENERGIA EM FALTAS DE ENERGIA (BATERIA) 
• 01 UNID CONSERTO DE NOBREK MICROSOL SOLIS 3.0 3KVA NS: 5442460001 PATRIMÔNIO: 67694 – DEFEITO. NÃO LIGA.




UM
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VALOR GLOBAL DO LOTE R$



OBSERVAÇÃO 1: Para dúvidas e/ou esclarecimentos do objeto, entrar em contato com o Sr. Paulo Henrique Aguiar (Diretor do Departamento de Informática - UECE) através do telefone: 3101-9715.

OBSERVAÇÃO2: Os equipamentos para conserto encontram- se no Dept° de Informática da FUNECE – DI.

c) Dados do provedor do Sistema de Cotação Eletrônica:
Endereço para cadastramento e obtenção de chave e senha de acesso: Agências Banco do Brasil S/A
Endereço eletrônico para Cotação Eletrônica: www.licitacoes-e.com.br

d) Data e período da fase de disputa: 29.04.2011 às 10h00min. – Abertura das Propostas (horário de Brasília);

e) Critério: menor preço global para o lote, expresso em moeda corrente nacional com duas casas decimais. 

f) Regime de execução: entrega imediata

g) Prazo máximo de entrega (em dias corridos): Imediato.

h) Local de entrega: Departamento de Material e Patrimônio – DEMAP, Campus do Itaperi - Av. Paranjana, 1700 - Fortaleza/CE;

i) Forma de pagamento: Depósito em conta corrente obrigatoriamente no Banco Bradesco

j) Condições de pagamento: À vista. No preço ofertado estarão inclusos todos os custos, inclusive frete de entrega, impostos, taxas, etc.

k) Dotação Orçamentária: 31200001.12.364.400.20302.22.33903900.00.0.00 – IG Nº: 625750000.
                                           
INFORMAÇÕES GERAIS
1 Das condições de participação:
1.1 A participação efetiva do fornecedor interessado ficará condicionada a observância dos itens a seguir:
1.1.1 submeter-se às presentes exigências assim como as condições de contratação constantes no presente Termo de Participação;
1.1.2 concordar com as condições estabelecidas no Termo de Participação mediante utilização da chave e senha de acesso;
1.1.3 credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtenção da chave e senha de acesso ao sistema de Cotação Eletrônica;
1.1.4 acompanhar as operações no Sistema, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão com o Sistema;
1.1.5 responsabilizar-se pelas transações que forem efetuadas em seu nome, no Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive, os riscos inerentes ao uso indevido de sua senha de acesso;
1.1.6 o credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do fornecedor, ou do seu representante, e na presunção de sua capacidade técnica e jurídica, para participação no processo de Cotação Eletrônica;
1.1.7 a utilização da senha pessoal de que trata o subítem 1.1.3 deste item, será de responsabilidade exclusiva do fornecedor, incluindo qualquer transação efetuada por ele ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema nem ao órgão promotor da Cotação Eletrônica responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.
1.2 É vedada a participação de:
1.2.1 consórcios;
1.2.2 empresas impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública.

2. Da Cotação Eletrônica
2.1 A Cotação Eletrônica consiste no conjunto de procedimentos para aquisição de bens e de serviços comuns de pequeno valor, visando a seleção de proposta mais vantajosa, através da rede corporativa mundial de computadores, no endereço eletrônico constante na alínea “c” do Preâmbulo deste Termo de Participação observará o seguinte:
2.1.1 Este Termo de Participação permanecerá disponível para recepção de propostas por período nunca inferior a 24 (vinte e quatro) horas;
2.1.2 os fornecedores interessados em participar do processo de Cotação Eletrônica deverão enviar suas propostas de preço, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios estranhos a este; salvo as propostas apresentadas para fomentar o processo no que se refere a preço de referência, conforme dispõe o parágrafo único do art.5º do Decreto Nº. 28.397/2006;
2.1.3 a participação na Cotação Eletrônica dar-se-á, exclusivamente, após a identificação do usuário e da respectiva senha privativa do fornecedor e subseqüente encaminhamento, por meio do Sistema, de proposta de preço, no período previsto preâmbulo deste Termo de Participação;
2.1.4 as propostas de preços deverão ser registradas, em moeda corrente nacional, para a quantidade total de cada bem, com validade de no mínimo 30 (trinta) dias;
2.1.5 durante o prazo estabelecido para o recebimento das propostas, o menor valor ofertado estará sempre disponível para conhecimento público em tempo real.

3. Da divulgação do vencedor
3.1 O fornecedor melhor classificado, considerado vencedor pelo sistema, para efeito de conclusão do processo, deverá encaminhar a seguinte documentação, a ser verificada pelo Órgão/Entidade promotor da Cotação Eletrônica:
3.1.1 Em se tratando de pessoa jurídica, deverá ser verificada a condição de regularidade fiscal do participante, com a apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS, Certidão de Regularidade junto às Fazenda Municipal e Estadual da sede do fornecedor, bem como Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestão/SEPLAG, devidamente cadastrada no ramo do objeto da presente Cotação Eletrônica. Dos fornecedores sediados no Estado do Ceara será exigido também a observância ao disposto na Lei Estadual nº13.623, de 15.07.2005.
3.1.1.1. A documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de fotocópia, obrigatoriamente autenticada em Cartório ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser autenticada em Cartório. 
3.1.2 Em caso do fornecedor melhor classificado ser pessoa física, deverá para efeitos de conclusão do processo, ser exigida a cópia do documento de Identidade, CPF e comprovante de residência.
3.1.3 Para os subitens 3.1.1 e 3.1.2 deste item 3.1 deverá ser recolhido, pelo Órgão/Entidade promotor da Cotação Eletrônica, no ato do pagamento os valores referentes às contribuições do ISS, INSS e IR, quando for o caso.
3.2 O resultado da Cotação Eletrônica ficará disponível à consulta pública no endereço eletrônico indicado no Preâmbulo deste Termo de Participação.
3.3 A licitante arrematante deverá encaminhar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a data de encerramento da sessão de lances juntamente com a proposta de preços ou em envelope separado, a documentação de habilitação prevista nos subitens 3.1.1 e 3.1.2, para a Gestora de Compras da FUNECE, no endereço constante no rodapé deste edital.

4. Da contratação
4.1 A contratação será formalizada pela emissão de Nota de Empenho que será comunicada ao fornecedor vencedor.
4.2 No caso de item integrante de Ata de Registro de Preços, a contratação só poderá ser realizada quando a proposta vencedora for inferior ao preço registrado vigente, em conformidade com o Decreto Estadual nº. 28.087/06.
4.3 Considerar-se-á efetivamente celebrada a contratação a partir da data da retirada da Nota de Empenho pelo fornecedor, dando início à contagem, a partir dessa data, do prazo para entrega do objeto contratado, registrado durante o envio de propostas.

5. Do prazo e local de entrega
5.1 O objeto contratado deverá ser entregue no local assinalado, na alínea “h” do Preâmbulo, sem qualquer modificação de suas especificações e da marca indicada na proposta.
5.2 A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de entrega definido pelo fornecedor durante o envio da proposta, que não poderá ser superior ao prazo assinalado na alínea “g” do preâmbulo deste Termo de Participação.

6. Das sanções
6.1 Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no artigo 81 da Lei nº8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
6.2 O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento estará sujeito às sanções previstas na Lei nº8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da Ordem de Compra ou de Serviço ou da Nota de Empenho.
6.3 Se o fornecedor inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº8.666/1993, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:
6.3.1 pelo atraso na entrega do material ou serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem/serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem/serviço;
6.3.2 pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material ou serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem;
6.3.3 pela demora em substituir o material ou serviço rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem/serviço recusado, por dia decorrido;
6.3.4 pela recusa da Contratada em substituir o material ou serviço rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material ou serviço rejeitado;
6.3.5 pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Participação ou no instrumento convocatório e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 
6.4 As multas estabelecidas no item 6.3 podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
6.4.1 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à contratada, ou efetuada a sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer forma prevista em lei.
6.5 A Contratada estará obrigada a efetuar, a qualquer tempo, a substituição do material ou serviço rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes do Termo de Participação, independentemente da quantidade rejeitada.

7. Do pagamento ou liquidação financeira
7.1 O pagamento será efetuado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto, ou da data da entrega efetiva se ocorrer atraso, mediante crédito em conta corrente do fornecedor, obrigatoriamente no Banco BRADESCO, indicada na ocasião do envio da primeira proposta, desde que cumpridas as disposições estabelecidas para o recebimento do objeto. 
7.2 Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão da Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado

8. Das informações e casos omissos
8.1 Informações poderão ser obtidas no Órgão/Entidade promotor da Cotação Eletrônica, a partir da sua divulgação, sendo resolvidos os casos omissos pela Fundação Universidade Estadual do Ceará.

9. Do foro
9.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da compra dele originada será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado do Ceará



Fortaleza, 27 de Abril de 2011.

ANA MARIA GUERRA PAULINO
Gestora de Compras - FUNECE
MATRÍCULA: 000225-1-9






