
Unidade Solicitante: HEJ-JATAÍ

Processo: 082/2022.

Assunto: Solicitação de Orçamento.

Venho solicitar a V.S.ª proposta orçamentária do objeto abaixo especificado, transmitir

pelo  e-mail:  vander@fundahc.com.br,  aos  cuidados  de  Vander  Monteiro  setor  de  Compras  da

FUNDAHC/UFG - Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG (CNPJ: 02.918.347/0001-43).

O Serviço solicitado atenderá a demanda do HEJ - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR.

SERAFIM DE CARVALHO – Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75805-020

Jataí – GO.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE UM PROGRAMA EXTERNO DE QUALIDADE (ENSAIOS DE
PROFICIÊNCIA)  PARA  IMPLEMENTAÇÃO  DE  ROTINA  DO  LABORATÓRIO  DE ANÁLISES
CLÍNICAS.

Em anexo Termo de referência com detalhamento da prestação de serviço e obrigações da
contratada 

HABILITAÇÃO JURÍDICA

I - Cédula de identidade, no caso de pessoas físicas;

II - Registro comercial, no caso de empresa individual;

III – Cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ (ativo e regular), ato constitutivo, estatuto

ou contrato social  em vigor,  devidamente registrado,  no caso de sociedades comerciais,  e

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por

ações;

IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício;

V - Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela

administração pública.

VI - Documento de identidade do representante legal, sócio ou procurador, que assinar os

documentos e propostas entregues.
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VII  - Procuração  pública  ou  particular  com firma reconhecida,  quando os  documentos  e

propostas entregues forem assinados por pessoa diversa da legalmente autorizada nos atos

constitutivos, para representar com amplos poderes a proponente nos atos da presente Seleção

Pública.

VIII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

REGULARIDADE FISCAL

I - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,  Estadual,  Distrital e Municipal do

domicílio ou sede do interessado, bem como certidão de regularidade fiscal junto ao Estado de

Goiás, ou outra equivalente, na forma da lei. Serão admitidas certidões positivas com efeito de

negativa.

II - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço  -  FGTS,  que  comprove  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais

instituídos por lei.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

I - Atestado de capacidade técnica da empresa ou de seus profissionais proponentes expedido

por pelo menos, um cliente (pessoa jurídica de direito público ou privado), que comprove ter

executado serviços equivalentes ao objeto deste Termo de Referência.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

I -  Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial  expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da

pessoa física.
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DISPOSIÇÕES GERAIS:

Vigência  contratual  prevista  para  12  (doze)  meses,  não  podendo  exceder  o  término  da
vigência do Termo de Colaboração, ou seja, 30 de setembro de 2022.

SETOR RESPONSÁVEL:

Laboratório.

Goiânia 03/02/2022.

_____________________________

Setor de Compras / FUNDAHC
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