PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.12.001/2015– CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, DE NATUREZA
CONTÍNUA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES
DA
SEDE
DO
CONSELHO
REGIONAL
DE
ADMINISTRAÇÃO - CRA-CE.

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

2015

RETIFICA-SE O ITEM 8.3 – D, DO EDITAL, ONDE PREVALECE DA
SEGUINTE FORMA:
D) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
d.1) No mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, por período não inferior a três anos o qual comprove
que a licitante tenha prestado, de forma satisfatória, serviços compatíveis com
o objeto deste Termo de Referência;
d.2) O desempenho de atividade pertinente e compatível a que alude a alínea
anterior será verificada por dados que possibilitem a aferição de fornecimento
de bem ou produto igual ao licitado, quanto ao aspecto quantitativo e
qualitativo.
d.2.1) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos
Atestados:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificação do objeto do contrato;
c) Serviços executados (discriminação e quantidades).
d.3) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas
nas condições acima, não será considerado pela Pregoeira.
d.4) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso;
d.4) Alvará de funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça, com sua
revisão ou renovação atualizada, conforme estabelece a Lei n.º 7.102, de
20/06/1983, regulamentada pelo Decreto n.º 89.056, de 24/11/1983, e
Portaria/DPF/MJ nº 387, de 28/08/2006, PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012, Alterada pela Portaria nº 3.258/2013 –
DG/DPF, publicada no D.O.U em 14/01/2013, Alterada pela Portaria nº 3.559,
publicada no D.O.U. em 10/06//2013 e alterações posteriores;
d.5) Certificado de Segurança Atualizado, expedido pelo Departamento de
Polícia Federal, do Ministério da Justiça, de acordo com a Portaria DG/DPF nº
387/DPF/MJ, de 28/08/2006, Alterada pela Portaria n. 1670, de 20 de outubro
de 2010, e alterações posteriores;
d.6) Certificado de Regularidade ou documento equivalente emitido pela
Secretaria de Segurança Pública autorizando o funcionamento da empresa no
Estado do Ceará;
d.7) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa,
de que, sendo vencedora da Licitação, em até 10 (dez) dias corridos após a
assinatura do Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada
do comprovante de conclusão, com aproveitamento suficiente, dentro do prazo
de validade, do curso de formação e/ou reciclagem dos Vigilantes designados
para a execução dos serviços, realizado junto à empresa devidamente
autorizada pelo Ministério da Justiça, nos termos da Portaria DG/DPF nº

387/DPF/MJ, de 28/08/2006, Alterada pela Portaria n. 1670, de 20 de outubro
de 2010, e alterações posteriores;
d.8) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa,
de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em FORTALEZA
– CE, sede, filial ou representação dotada de infra-estrutura administrativa e
técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e
suficientes para a prestação dos serviços contratados;
d.9) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa,
de que, sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos
causados por seus empregados à União e servidores do CRA-CE, dentro da
área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo
desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou
negligência de seus empregados.
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Pregoeira Oficial

