UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
UNIDADE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2017 – HUWC/UFC – PROCESSO: 23533.000206/2017-73

AVISO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017 – HUWC/UFC
PROCESSO Nº 23533.000206/2017-73
OBJETO: O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ANÁLISE
TÉCNICA DA ÁGUA DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE DE PACIENTES AGUDOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO
(HUWC/UFC),UASG:150244,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), DE
ACORDO COM A RDC Nº11, DE 11/13/2014, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES,
CONFORME
CONDIÇÕES,
ESPECIFICAÇÕES
E
ESTIMATIVAS
ESTABELECIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NESSE
EDITAL E SEUS ANEXOS.

Informamos que na Clausula de nº 3 - DA PARTICIPAÇÃO, que apresentava o

seguinte texto:
“3.1.A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11/10/2010.
3.2.

Será

concedido

tratamento

favorecido

para

as

sociedades

cooperativas

mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
3.3.

Não poderão participar desta licitação:
3.3.1.

Entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar

contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
3.3.2. Entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
3.3.3. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio,
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
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3.3.4. Entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e
impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação,
conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 c/c o art. 7º da Lei 10520 de
2002;
3.3.5. Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
3.3.6. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.3.7.

Empresas suspensas de participar de licitação com o Tribunal de Contas da

União – TCU, durante o prazo da sanção aplicada;
3.3.8. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
3.3.9.

Empresas proibidas de contratar com o poder público em razão do

disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei 9.605/98;
3.3.10.

Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do

art. 12 da Lei 8.429/92;
3.3.11. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.3.12. Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível
com o objeto deste pregão;
3.3.13.

Empresas que se encontram em processo de dissolução, recuperação

judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
3.3.14.

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
3.4.

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49 alterados pela Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014;
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a)

A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos
no Edital;
3.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.4.5.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. “

Passou a ser:

3.

DA PARTICIPAÇÃO

3.1.Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º
do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11/10/2010.

3.2.Não poderão participar desta licitação:
3.2.1.Empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o
Tribunal de Contas da União – TCU, durante o prazo da sanção aplicada;
3.2.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
3.2.3. Empresas impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da
sanção aplicada;
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3.2.4.Empresas proibidas de contratar com o Poder Público em razão do disposto no
art. 72, § 8º,V, da Lei 9.605/98;
3.2.5.Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da
Lei 8.429/92;
3.2.6. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei
nº 8.666/93;
Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo
licitatório.
3.2.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.2.8. Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível
com o objeto deste pregão;
3.2.9. Empresas que se encontram em processo de dissolução, recuperação
judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
3.2.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
3.2.11. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. ”
3.3.Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49 alterados pela Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014;
a) A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.
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3.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos
no Edital;
3.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Fortaleza, 11 de Maio de 2017.
Izabel Janaina Barbosa da Silva
Pregoeira Oficial dos HUs da UFC/EBSERH
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