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CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA COM URGÊNCIA 
 

AVISO DE SELEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

CONCORRÊNCIA Nº 011/2019 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares, para atender a 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, no municipio de São Benedito/CE. 

 
Tipo de Seleção: Menor Preço Mensal - Concorrência Simplificada 
 

Data, Hora, e Local do Processo Seletivo: 15 de outubro de 2019, às 10:30 
horas na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h São Benedito, situada na 

Avenida Tabajara, s/n - Corrente - São Benedito/CE. 

 

O Edital completo poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário 

comercial a partir da data dessa publicação, ou acessado pela internet no seguinte 

sítio eletrônico: http://humanizaep.com.br  

A fase de habilitação se dará até 3 (três) dias antes da data marcada para 

assinatura do contrato. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos hospitalares, para atender a 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA São Benedito. 
 

Cronograma: 
 

AÇÃO DATAS 
Lançamento Edital 10/10/2019 

Limite de Proposta 15/10/2019 

Análise de Proposta 15/10/2019 
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EDITAL 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

O Responsável pelo Setor de Projetos do HUMANIZA, considerando a necessidade 
de desenvolvimento das atividades junto às Unidades de Pronto atendimento (UPA - 
São Benedito), resolve efetuar Concorrência Simplificada, para Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, em equipamentos hospitalares, para atender a Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA São Benedito.O serviço será efetuado pelo prestador que 
apresentar o Menor Preço Mensal - Concorrência Simplificada, obedecendo aos 
critérios como segue. 

 
O Presente Edital rege-se pelo Regulamento de Compras do HUMANIZA, que se 
encontra disponível no sítio eletrônico (http://humanizaep.com.br ), juntamente com o 
ato convocatório da presente concorrência. 

 
O serviço do objeto desta concorrência deverá seguir exatamente os termos do 
contrato, cuja minuta acompanha o presente. 

 
O HUMANIZA pode desistir, antes da assinatura do contrato, da presente 
Concorrência Simplificada, sem que disto resulte qualquer direito ao concorrente. 

1 - DO OBJETO 
 

Constitui objeto da presente Concorrência Simplificada a escolha do Preço Mensal - 
Concorrência Simplificada, atendido ao Termo de Referência com todas as suas 
especificações, que passa a ser parte integrante do presente processo, Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, em equipamentos hospitalares, para atender a Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA São Benedito. 

 
 

2 - DAS PROPOSTAS 
 

Os prestadores de serviço interessados no fornecimento do objeto deste 
Edital deverão apresentar até o dia 15 de outubro de 2019 às 10:30hs, no 
endereço: Avenida Tabajara, s/n - Corrente - São Benedito/CE - CEP: 62.370-
000 

 
As propostas serão apreciadas no dia 15 de outubro de 2019, no endereço 
Avenida Tabajara, s/n - Corrente - São Benedito/CE - CEP: 62.370-000. As 
10:30hs. 
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Será julgada Vencedora a proposta que oferecer o Preço Mensal - 
Concorrência Simplificada, avaliada a especificação apresentada, devendo 
o preço proposto incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, desde 
que atendidos todos os requisitos previsto no termo de Referência. 

 
Os serviços serão prestados de acordo com os quantitativos e no local 
indicado na Ordem de serviço, que será executada na UPA informada na 
mesma. 

 
 Os custos com o frete para entrega do objeto desse Edital correrão por 
conta da CONTRATADA. 

 
3 - DA HABILITAÇÃO 

 

 A empresa vencedora deverá apresentar: 
 

a. Seus atos constitutivos e alterações do instrumento; 
 

b. Cópia de Identidade e CPF dos sócios; 
 

c. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, do domicílio ou 
sede do concorrente; 

 
e. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou 

sede do concorrente, acompanhadas de certidão de dívida ativa de cada  
ente; 

 
f. Certificado de Regularidade Fiscal para com o Fundo de Garantia por Tempo 

de serviço (FGTS) - CRF; 
 

g. Balanço patrimonial acompanhado de DRE do exercicio anterior; 
 

h. Certidão de falência e concordata, com emissão de no máximo 90 (noventa) 
dias da data de sua apresentação; 

 
i. CND Trabalhistas; 

 
j. Declaração que não emprega menores de idade; 

 
k. Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, ou copia de contrato firmado 



 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA HUMANIZA 

 

 
 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA HUMANIZA 
Rua Dr. Oscar Goes Conrado, nº 586, Centro - Colina (SP) 

Fone: (17) 3321-1616– contato@humanizaep.com.br – http://humanizaep.com.br/ 
 Página 4 de 4  

comprovando que a concorrente efetuou de forma satisfatória o fornecimento 
do objeto do Termo de Referência; 

 
 

l. Registro da empresa e do responsável técnico no CREA, Engenharia Elétrica 
ou Mecânica; 

 
m. Declaração da própria concorrente com o seguinte teor: 

de possuir instalações, máquinas, pessoas habilitadas, pessoal 
qualificado, estrutura de suporte para troca de informações (orais e redigidas); 

 
 

Todos os documentos referidos no item 3.1 deverão ser entregues até 3 (três) 
dias antes da data marcada para assinatura do Contrato. 

 
 Não poderão participar da presente Concorrência Simplificada Pessoas Físicas. 
 

 Os casos omissos serão solucionados pela Gerencia de Aquisições do 
HUMANIZA, com base no Regulamento de Compras e legislação pertinente. 

 
Maiores informações sobre a presente Concorrência Simplificada e quaisquer dados 
necessários à complementação das especificações poderão ser obtidos junto ao 
Setor de Compras do HUMANIZA. 


