
Informações Preliminares do Pregão Eletrônico
Pregão Eletrônico: 38/2019

UASG: 158719

Processo: 23507.005400/2019-45

Data de Abertura: 26/12/2019 as 09 horas no sítio www.comprasgovernamentais.com.br

Objeto:  Aquisição de fornos de micro-ondas.

Esclarecimentos / Impugnações: Até 03 dias úteis antes da abertura da licitação no e-mail Impugna.proad@ufca.edu.br

Valor Total 
Estimado

Registro de 
Preços?

Item(ns) exclusivo(s) 
para ME/EPP

Item(ns) 
Ampla Concorrência 

Exige Amostra?

R$ 10.584.154,00 NÃO 01, 03 e 05 02, 04 e 06 a 10 SIM / Item: 01 e 03

PROPOSTA ESCRITA

Observar o(s) Item(ns) XX e o Anexo II (Modelo de Proposta) do Edital.
Deve o licitante enviar, no sistema Comprasnet, arquivo contendo a sua proposta escrita, quando finalizar o cadastramento da 
sua proposta no sistema.  O prazo para envio ENCERRA-SE no momento da abertura da licitação, antes da fase de lances. 

Composição da Proposta escrita: (é obrigação do licitante verificar se o Edital exige outros requisitos além dos listados abaixo)
- CNPJ, Razão Social, Endereço e Telefone;
- Número do Edital da Licitação;
- Número do Item do Edital, Descrição Completa, Marca/Modelo ofertado; 
- Quantidade, Valor unitário, Valor total em Reais, Valor total por extenso;
- Prazo de Entrega, Prazo de Garantia, Prazo de Vigência da Proposta (Validade);
- Declarações contidas no Modelo do Anexo II: Composição do Preço; Que está De Acordo com o Edital; e Que atende as 
especificações dos itens;
- Dados Bancários, Data da Proposta e Assinatura (Caso seja assinada por procuração, devem ser enviados, juntamente com a 
proposta, Procuração e documentos do procurador)
- Outras exigências (Catálogos, Certificações, o que mais exigir no edital)

HABILITAÇÃO

Observar o(s) Item(ns) XX do Edital
Requisitos básicos de habilitação (é obrigação do licitante verificar se o Edital exige outros documentos além dos listados 
abaixo)
- SICAF atualizado ou Documentos equivalentes (**)

- Regularidade da empresa licitante e do sócio majoritário perante TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e CGU (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)
- Regularidade Fiscal Federal, Estadual e Municipal (**)

- Regularidade com o FGTS
- Regularidade trabalhista
- Atestado(s) de Capacidade Técnica (**);
- Certidão Falimentar (**).
- Outros Requisitos de Habilitação.
 
(**) Caso os documentos não constem no SICAF, ou estejam vencidos, devem ser atualizados no SICAF ou enviados pelo 
Comprasnet, antes da abertura da licitação. O envio pelo Comprasnet se dá no campo “Documentos de habilitação” no 
momento do cadastramento da Proposta. O prazo para envio ENCERRA-SE no momento da abertura da licitação, antes da fase 
de lances. 
OBSERVAÇÃO 01: Recomenda-se especial ATENÇÃO ao atestado de capacidade técnica, ato constitutivo devidamente 
registrado, balanço comercial (quando o edital exigir), certidão de regularidade com o fisco estadual e certidão de regularidade 
com o fisco municipal. Certifiquem-se de que estejam válidos e acessíveis ao pregoeiro.
OBSERVAÇÃO 02: Após a abertura da licitação não será permitido enviar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AUSENTES. Poderá 
haver convocação somente para envio de documentos que COMPLEMENTEM informações contidas nos documentos enviados 
anteriormente da abertura ou cadastrados no Comprasnet.

Recomendamos verificar o Tutorial do Comprasnet para Fornecedor no Link abaixo: 
https://demonstra.serpro.gov.br/tutoriais/comprasnet_pregao_eletronico_20191202-16-28-20/html/demo_7.html
O Edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e também no endereço: 
https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/pro-reitorias/proad/licitacoes/pregao-eletronico/


