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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N
o
 08/2014 -SRP 

 

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – COREN/SE, entidade 

fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, 

com sede na Av. Hermes Fontes, n° 931, Bairro Salgado Filho, CEP: 49.020-550, 

inscrito sob o CNPJ n° 13.161.344/0001/24, representado, neste ato, por sua Presidente 

Dr.ª GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, brasileira, enfermeira, 

portadora da carteira COREN/SE n° 85227, vem, por intermédio de seu Pregoeiro, 

designada pela Portaria n° 136 de 1º de agosto de 2013, tornar público que se acha 

aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço 

(aferido através do maior percentual de desconto ofertado pelo preço unitário) por 

lote, em que se observarão os preceitos de direito público e, em especial, as disposições 

contidas na Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555/00,  na 

Lei Complementar nº 123/06 (regulamentada pelo Decreto nº 6.204/07) e Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, sendo regidas pelas condições estabelecidas no 

presente Edital e seus respectivo anexos. 

A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL OCORRERÁ NO DIA, 

HORÁRIO E LOCAL INDICADOS ABAIXO: 

DATA: 13.03.2014 (QUINTA-FEIRA) 

HORÁRIO: 14:30 HORAS - HORÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE 

LOCAL: 

AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 

SERGIPE, AV. HERMES FONTES, 931, SALGADO FILHO, 

ARACAJU/SE 

O presente Edital encontra-se disponível aos interessados na Av. Hermes Fontes, 

nº 931, bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, bem como no site www.corensergipe.org.br 

I - DO OBJETO 

 Esta licitação tem como objeto o  REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, 

ETANOL E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ABASTECIMENTO DOS 

VEÍCULOS PERTENCENTES AO COREN/SE, tipo MENOR PREÇO 

(AFERIDO ATRAVÉS DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 

OFERTADO PELO PREÇO UNITÁRIO)  POR LOTE, conforme 

especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

 

 

 

http://www.corensergipe.org.br/
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II - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

2.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e 

protocolizadas nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, 

no endereço acima, até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da sessão do 

pregão, conforme legislação vigente.   

 

2.2. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em 

se tratando de pessoa física, de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 

original ou cópia autenticada). 

 

III - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que: 

 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação 

constante deste instrumento e seus anexos. 

 

3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

3.2. Será vedada a participação de empresas, direta ou indiretamente, de qualquer fase 

deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das 

situações a seguir: 

 

a) estejam constituídas sob a forma de consórcio ou coligação; 

 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades 

impostas por qualquer órgão da Administração Pública; 

 

c) sejam declaradas inidôneas por ato do Poder Público. Caso participe do processo 

licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97 da Lei n° 8.666/93, 

por força do disposto no parágrafo único do mesmo artigo; 

 

d) estejam sob processo de falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução 

ou liquidação. 

 

e) isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto 

básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 

 

f) seus representante legais sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

 

g) estrangeiras que não funcionem no País; 
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h) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, suspenso; 

 

i) que esteja reunida em consórcio ou coligação. 

 

3.3. No ato do recebimento do Edital do Pregão Presencial e seus Anexos, deverá a 

interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre 

eventuais omissões. 

 

IV - DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados o Pregoeiro os seguintes 

documentos: cédula de identidade, cópia do Estatuto ou do Contrato Social.  

4.2. A licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários 

poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

4.2.1. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário ou equivalente, deve 

apresentar, no ato de credenciamento, sua Cédula de Identidade ou documento 

equivalente, cópia do Estatuto ou do Contrato Social, para comprovação da sua 

representação. 

4.2.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado 

através de procuração, e os documentos do subitem anterior. 

4.3. Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada. 

4.4. A Proponente que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá 

sua proposta por escrito invalidada, mas não poderá participar das fases de lances. Pode 

até ser declarada vencedora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preço, a 

sua proposta por escrito ou que as demais proponentes venham a ser desclassificada(s), 

sucessivamente, na habilitação. 

4.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador 

para mais de uma Licitante. 

4.6. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não 

ser como assistente ao ato público. 

 

V. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, com condição para a participação nesta 

licitação, conforme disposto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520/2002. 
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5.2 A referida Declaração deverá ser apresentada juntamente com o documento de 

credenciamento, fora dos envelopes “A” e “B”, e ser apresentada de acordo com o 

modelo estabelecido no Anexo – III -   Declaração de Pleno Atendimento aos 

Requisitos de Habilitação. 

VI - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. O representante legal da licitante deverá apresentar os envelopes “Proposta de 

Preços” e “Documentos de Habilitação” até o dia, horário e local já fixados no 

preâmbulo deste edital. 

6.2. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes 

contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, que deverão ser 

apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, 

contendo em parte externa os seguintes dizeres. 

ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 

COREN - SE 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 08/2014 - SRP 

RAZÃO SOCIAL DO PROMPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COREN - SE 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 08/2014 - SRP 

RAZÃO SOCIAL DO PROMPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

6.3. Inicialmente, será aberto o Envelope “A” – que deverá conter a Proposta de Preços 

e, uma vez encerrada a sessão de lances verbais e definida a licitante de menor preço 

(maior percentual de desconto), será aberto o Envelope “B” - Documentos de 

Habilitação, que deverá conter os documentos de habilitação exigido no item apenas da 

licitante classificada em primeiro lugar. 

VII – DO CONTÉUDO DO ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A Proposta de Preços deverá: 

a) ser apresentada em papel timbrado da empresa, redigida com clareza em língua 

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, numerada e rubricada em todas as 

folhas, assinada na última folha pelo representante legal da licitante. 
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7.2. Na Proposta de Preços deverá ainda constar: 

a) razão social da licitante, nº do CNPJ, seu endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico – se houver -, nome, estado civil, profissão, n°s de CPF e RG, domicílio e 

cargo de seu representante legal, nº da conta corrente, agência e respectivo Banco; 

b) prazo de validade da proposta, o qual será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação;  

7.2.1 – A empresa licitante deverá apresentar sua proposta conforme modelo constante 

no ANEXO – V; 

7.3. Na proposta apresentada deverão estar inclusos, ficando sob responsabilidade da 

licitante, todos os custos e despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, custos administrativos, taxas, impostos, encargos 

sociais, encargos trabalhistas, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste Edital e seus Anexos.  

7.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da licitação por 

caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo o objeto a ser contratado ser entregue sem ônus adicionais. 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 

exigências essenciais deste edital e de seus anexos e que apresentem omissões, 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

7.6. Nos valores propostos que serão de inteira responsabilidade da licitante, ocorrendo 

discrepância entre unitário e total, prevalecerão os primeiros, e entre os em algarismos e 

por extenso, serão considerados estes últimos; 

7.7. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 

meses. Se houver prorrogação do contrato, os preços poderão ser repactuados nos 

termos da legislação aplicável, nas mesmas proporções e épocas do reajuste do salário 

normativo das categorias mencionadas no Anexo I – objeto deste edital, obedecendo 

aos índices e as datas estabelecidas referentes às respectivas categorias, nos termos de 

acordo, convenção, ou dissídio coletivo de trabalho. 

 

VIII. DO PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1. O valor de referência da futura despesa decorrente deste processo licitatório foi 

obtido através de consulta à Agência Nacional de Petróleo. 
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IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Para julgamento e classificação das propostas, na sessão pública, será adotado o 

critério de MENOR PREÇO POR LOTE (AFERIDO ATRAVÉS DO MAIOR 

PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELO PREÇO UNITÁRIO). 

9.2. Para feitura dos lances, os licitantes deverão propor novos valores até a finalização 

da competição. 

 

9.3. Aberta a sessão, as licitantes se fazendo representar mediante CREDENCIAL 

conforme modelo ANEXO II entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto, 

procedendo ao Pregoeiro à imediata abertura do envelope “A” – Proposta de Preços e 

verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital. 

 

9.4. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 
 

9.5. Será classificada pelo Pregoeiro, a proposta de menor valor e aquelas que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de maior percentual de desconto. 

 

9.6. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 

propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos 

lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

9.7. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 

(três) proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de 

propostas, o certame transcorrerá normalmente com dois licitantes na fase de lances. 

Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta 

admitida, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento, sem a realização da fase de 

ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da 

proposta, à habilitação, à negociação do desconto ofertado e à adjudicação.  

 

9.8. Aos licitantes classificados conforme subitem, 9.5 ou 9.6, será dada oportunidade para 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes no que 

diz respeito ao valor, através dos seus representantes legais. 
 

9.9. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada com menor 

valor e as demais, em ordem decrescente de valor. 

9.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
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última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, para 

efeito de ordenação das propostas. 

9.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor valor e o valor estimado (valor de referência) para contratação. 

 9.12. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados 

pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.13. Encerrada as etapas competitivas e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à 

abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a 

melhor proposta, para confirmação de suas condições habilitatórias, com base na 

documentação solicitada no Edital, assegurando ao licitante o direito de apresentar a 

documentação atualizada e regularizada na própria sessão; 
 

9.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo Pregoeiro, 

desde que, não haja intenção motivada de recurso. 

9.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora e a ela adjudicada o objeto deste Edital e seus Anexos. 

9.16. Nas situações previstas nos itens 9.9, 9.10 e 9.15, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço menor. 

9.17. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, 

observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos no Edital, e as licitantes classificadas se recusarem a dar lances e 

consequentemente persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de 

desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93, na própria 

sessão. 

 

9.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e 

seus Anexos. 
 

9.19. A adjudicada deverá apresentar a nova proposta com o valor vencedor, no prazo 

máximo de 24 (vinte quatro) horas. 

 

9.20. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os 

licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, 

sendo-lhes facultado esse direito. 
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X – DO CONTÉUDO DO ENVELOPE “B” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1 Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das propostas 

na forma prescrita neste edital, proceder-se-á a abertura do Envelope “B” – para análise 

dos documentos de habilitação da primeira proponente classificada. 

 

10.2 Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos 

relacionados no item 10.8. 

 

10.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por cópia 

autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 

 

10.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 

decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

a) substituição e apresentação de documentos; ou 

 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

10.5. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

 

10.6. A Administração não se responsabilizará pela eventual impossibilidade de 

utilização dos meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa 

impossibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 

licitante será inabilitada. 

 

10.7. Constado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será declarada vencedora do certame.  

 

10.8. – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir, os quais dizem respeito a:  

 

10.8.1. – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 

registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais 

(empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

comprobatórios da eleição dos atuais administradores; 
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c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

10.8.2 –REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda (CNPJ); 

b) prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) certidão de regularidade junto às Fazendas: Nacional, Estadual e Municipal da 

sede da licitante, bem como junto à Secretaria da Receita Federal, na forma da 

lei; 

d) certidão de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e 

para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

10.8.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a)  Declaração assinada pela empresa licitante de INEXISTÊNCIA DE 

EMPREGADOS MENORES conforme ANEXO - IV; 

 

b)  Comprovante que o posto de combustível (EMPRESA LICITANTE) 

está devidamente registrado na ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO.  
 

c) Todos os documentos expedidos pela licitante deverão ser subscritos por seu 

representante legal, com identificação clara do seu subscritor. 

d) Os documentos referidos nesta Cláusula somente poderão ser apresentados 

em original. 

10.8.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

10.8.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. O Estado de Sergipe disponibiliza tal declaração 

através do site www.tjse.jus.br 

http://www.tjse.jus.br/
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10.8.5 – OUTRAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO: 

10.8.5.1. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da 

imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada pelo 

Pregoeiro, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser 

apresentadas perfeitamente legíveis. 

10.8.5.2. Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 

10.8.5.3. Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por 

cartório, com vistas à agilização dos procedimentos de análise da documentação. 

10.8.5.4. O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar da licitante, em qualquer 

tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já 

entregues, fixando-lhe prazo para atendimento. 

10.8.5.5. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará 

inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para 

complementação da documentação exigida para a habilitação. 

10.8.5.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com 

o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da 

empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à 

matriz e outros à filial. 

10.8.5.7. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, 

estes últimos (ORIGINAIS) deverão vir fora do envelope de documentação, a 

fim de evitar transtornos. 

10.8.5.8. Havendo suspensão da licitação ou manifestação de intenção de 

interposição de recurso, o envelope de habilitação do licitante ficará em poder do 

Pregoeiro, devidamente lacrados e rubricados em suas bordas pelos licitantes 

presentes e pelo Pregoeiro até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será 

oficiado às empresas participantes do certame sobre a data para prosseguimento 

do certame.  

XI – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

11.1. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às 

microempresas de que trata a Lei Complementar 123/2006 deverá seguir o 

procedimento descrito a seguir: 

 



 
 
 
 
 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE 
TEL: (79) 3216-6300 FAX: 3216-6324 

 

11.1.1. Os licitantes deverão informar, juntamente com as propostas de preço 

iniciais, se for o caso, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

 

11.1.2. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o Pregoeiro verificará se 

a empresa detentora do menor preço declarou a condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

 

11.1.3. No caso em que a detentora do menor preço possuir a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme disposto no subitem 11.1, 

o Pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de 

HABILITAÇÃO; 

 

11.1.4.  Caso a detentora do lance ou proposta de menor valor não possua a 

condição de empresa de pequeno porte ou microempresa, o Pregoeiro deverá 

verificar se há algum lance ou proposta ofertada por microempresa ou empresa 

de pequeno porte no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior em relação 

ao menor lance. 

 

11.1.5. Havendo lance ou proposta na situação descrita acima, considera-se o 

certame empatado, possuindo as microempresas ou empresas de pequeno porte 

preferência de contratação. 

 

11.1.6. Havendo empate, conforme acima, o Pregoeiro convocará os 

representantes das empresas de pequeno porte ou das microempresas para 

negociação de preços. 

 

11.1.7. o Pregoeiro convocará nominalmente as micro e pequenas empresas 

enquadradas no item 11.1.4 a apresentarem lances inferiores à menor proposta 

de preços ou lance ofertado na sessão de disputa, observando a ordem de 

classificação. 

 

11.1.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar lance 

inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada 

arrematante pelo Pregoeiro, passando a correr o prazo de três dias para 

apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme 

item X deste edital. 

 

11.1.9. Será concedido o prazo de 5 (cinco) minutos à cada microempresa ou 

empresa de pequeno porte enquadrada no item 12.1.4, observada a ordem de 

classificação, para a proposição de lances ou manifestação de desinteresse. 

 

11.1.10. Considera-se iniciado o prazo de 5 (cinco) minutos destinados ao 

licitante detentor da oferta de menor valor entre os enquadrados no item 11.1.4 a 

partir do ato formal de convocação pelo Pregoeiro. Transcorrido o prazo de 

cinco minutos destinados ao detentor da oferta de menor valor, abre-se o prazo 

para o próximo classificado, após nova convocação expressa, e assim 

sucessivamente. 
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11.1.11. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada 

licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados 

em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu 

término serão considerados inválidos. 

 

11.1.12. O julgamento da habilitação das micro e pequenas empresas obedecerá 

aos critérios gerais definidos neste edital. 

 

11.1.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado às micro e pequenas empresas um prazo adicional de 2 (dois) dias 

úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da 

irregularidade pelo Pregoeiro. O prazo de 2 (dois) dias úteis poderá ser 

prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado 

antes do término do prazo inicial. 

 

XII. DA ADJUDICAÇÃO 

 

12.1. Verificado o atendimento às condições de habilitação da proponente que ofertou 

menor preço, esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto. 

 

12.2. Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de habilitação, 

será examinada a documentação das subsequentes proponentes classificadas, na ordem 

de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do 

edital, sendo que a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o 

objeto da licitação. 

 

XIII - DOS RECURSOS 

 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

13.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

13.5.  Havendo recursos, o Pregoeiro não fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à autoridade competente para 

decidir, adjudicar e a homologar a licitação. 
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13.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

13.7. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

na sede administrativa do COREN/SE situada na cidade de Aracaju/SE. 

XIV. DOS PRAZOS, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO 

OBJETO 

14.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

14.2. O local do FORNECIMENTO objeto desta licitação será a sede e/ou filial da 

própria empresa a ser contratada. 

14.3. O objeto desta licitação deverá ser executado imediatamente após a assinatura do 

contrato, Anexo - VI deste edital, e deverá estar de acordo e conforme as regras nele 

estabelecidas, correndo por conta da vencedora as despesas com seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que direta ou 

indiretamente incidirem na prestação dos FORNECIMENTOS A SEREM 

EXECUTADOS. 

14.4. Aplicam-se à execução dos FORNECIMENTOS a serem contratados, além do 

disposto nos Anexos deste Edital, as especificações técnicas e as normas gerais do 

trabalho constantes do Termo de Referência, que faz parte integrante deste edital, 

independente de transcrição do mesmo. 

XV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta do seguinte 

código orçamentário: 

 

CÓDIGO 

ORÇAMENTÁRIO 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

3.3.90.30.07 Combustível 

 

XVI. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente ao da realização dos FORNECIMENTOS, a partir da apresentação da 

Fatura ou Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração do Contratante 

discriminando os PRODUTOS. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções 
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serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data 

de sua apresentação valida. O pagamento ocorrerá mediante apresentação de boleto 

bancário que deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal /Fatura ou depósito em conta 

corrente em nome da Contratada. Junto com a Nota Fiscal/Fatura, deverão ser 

apresentadas as Certidões Negativas de Débito elencadas no item 10.8.2 alíneas de “a” a 

“e”. 

16.3. Nenhum pagamento realizado pelo Contratante isentará a Contratada das 

responsabilidades contratuais. 

16.4. A Licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, mantidas as mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, atualizado financeiramente. 

XVII – DA CONTRATAÇÃO  

17.1. A contratação decorrente desta Licitação será formalizada mediante assinatura de 

TERMO DE CONTRATO, conforme Anexo VI – Minuta do Contrato deste Edital. 

 

17.2. É obrigatório o Termo de Contrato e vedado a substituição por Carta Contrato, 

Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra, ordem de execução de 

FORNECIMENTO ou outros instrumentos hábeis. 

 

17.3. A Adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sua 

convocação, comparecer a Av. Hermes Fontes, nº 931, bairro Salgado Filho, 

Aracaju/SE, para assinar o termo de contrato. 

 

17.4. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento oficial do 

comunicado para assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido 

ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas 

neste Edital. 

 

17.5. Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para a 

assinatura do contrato no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos 

de manutenção da habilitação, será aplicado, garantida prévia defesa, a penalidade de 

suspensão de licitar com o COREN/SE pelo prazo de 2 (dois ) anos, com a conseqüente 

convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, 

obedecidas as exigências de habilitação constantes deste Edital.  

 

17.6. Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será 

formalizado por escrito. 

 

17.7. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão. 
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XVIII. DAS PENALIDADES 

18.1. Além das penalidades constantes do contrato, a adjudicatária estará sujeita às 

penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser aplicadas nas seguintes 

hipóteses: 

a) Comprovação, pela Contratada, anexada aos autos, da ocorrência de força maior 

impeditiva do cumprimento contratual; e/ou 

 

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 

imputáveis ao Coren/SE. 
 

18.1.1. Multa de 20% (vinte por vento) sobre o valor da quantidade estimada do 

fornecimento, pela recusa da assinatura do contrato ou pela falta da apresentação 

da documentação necessária para tal; 

18.1.2. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a licitante que 

deixar de entregar documentação exigida na licitação ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações 

assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a penalidade de 

impedimento de licitar e contratar com o COREN/SE pelo prazo de até 05 

(cinco) anos. 

18.2. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da empresa apenada. A critério do COREN/SE e sendo possível, o valor 

devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber em razão do 

contrato. Não havendo pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

18.3. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

18.4. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 

da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

18.4.1. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos 

à Presidência do COREN/SE.  

18.5. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, 

sua petição de interposição original não tiver sido protocolizada. 
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XIX. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por 

Servidor designado pelo Contratante. 

19.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Servidor deverão 

ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

19.3. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração do 

COREN/SE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que 

for necessário. 

XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1. A adjudicatária, quando Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 

fornecimentos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

O caso de supressão acima do limite ora estabelecido somente poderá ser efetivado 

mediante acordo entre as partes, o qual será efetuado mediante Termo de Rerratificação. 

20.2. Não haverá subcontratação. 

20.3. É vedada à sub-rogação ou transferência ou cessão parcial ou total deste Contrato, 

porquanto a CONTRATANTE não pode contratar com terceiros estranhos ao 

procedimento licitatório ou fora da ordem de classificação das propostas deste processo 

licitatório. 

20.4. Para a execução do Contrato, o COREN/SE designará, por ato de sua titular, ao 

qual esse se vinculará, um seu representante, com a competência de Gestor de Contrato 

do COREN/SE, que dentre outras atribuições anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com o fornecimentos dos bens objeto deste Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

20.4.1. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência 

prevista no ato de designação, deverá o Gestor de Contrato do COREN/SE 

solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas 

convenientes. 

20.5. O contrato a ser firmado que é regido por este Edital poderá ser alterado, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

20.5.1. Unilateralmente pelo COREN/SE: 
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20.5.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 

20.5.2. Por acordo das partes: 

20.5.2.1. Quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

20.5.2.2. Quando necessária à modificação do modo de fornecimento em 

face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários; 

2.5.2.3. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens; 

20.5.2.4. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos do contratado e a retribuição do COREN/SE para a 

justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando área econômica extraordinária e extracontratual. 

20.6.  A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, revogá-la, no todo ou em parte, por 

razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

 

20.7. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o COREN/SE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

20.8.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

20.9. Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expedientes no COREN/SE. 
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20.10. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo. 

 

20.11. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta. 

 

20.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

20.13. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 

 

20.14. A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os 

termos deste edital. 

 

20.15. Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pela Pregoeira, 

comunicando devidamente aos licitantes do pregão presencial. 

 

20.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

deste edital será o da Comarca de Aracaju/SE. 

20.17.  Constitui parte integrante deste edital: 

 

 ANEXO I – OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA; 

 ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

 ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

 ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS 

MENORES; 

 ANEXO V – MODELO DE CARTA-PROPOSTA; 

 ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO. 
 

Aracaju/SE, 24 de fevereiro de  2014. 

 

ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO 

COREN/SE 

 

GABYRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 
PRESIDENTE 

COREN/SE 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

1 - DO OBJETO 

 

REGISTRO DE PREÇOS (CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE 

DESCONTO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO NA BOMBA) PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEO 

DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS 

PERTENCENTES AO COREN/SE. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Os fornecimentos destacados no objeto são imprescindíveis para a circulação da frota de 

veículos do Coren/SE e, consequentemente, para o desenvolvimento de suas atividades. 

Além disso, é responsabilidade do Coren/SE realizar os devidos deslocamentos de 

equipes de fiscalização para os diversos municípios do Estado. 

 

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS  

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO APRES. 

QUANT. 

ESTIMADA 

(Litros) 

1 

01 GASOLINA COMUM LITRO 5.500 

02 OLEO DIESEL S-10 LITRO 3.000 

03 ETANOL LITRO 490 

 

3.1 – Os FORNECIMENTOS serão executados ao longo do exercício de 2014; 

3.2 – As quantidades apresentadas são estimativas, portanto, o Coren/SE somente 

pagará aquela quantidade que formalmente for solicitada e fornecida. Saliente-se que, 

não alcançando todo quantitativo previsto, a contratada não terá direito de realizar 

qualquer tipo de cobrança administrativa ou judicial. 
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4 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

4.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente 

designado, cujas atribuições básicas são: 

a) Solicitar junto a empresa contratada todas as providências necessárias ao bom 

andamento dos serviços; 

b)  Emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução 

do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e 

rescisão do contrato; e, 

c)  Quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho dos serviços. 

 

4.2. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela 

execução do objeto, o Coren/SE reserva-se o direito de, sem qualquer forma de restrição 

à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 

os serviços. 

4.3. Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da 

fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o 

Coren/SE, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução 

da responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade. 

5 – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será efetuado pela Presidência/Tesouraria, em moeda corrente, por 

meio de Ordem Bancária, até 05 (cinco) dias corridos após a apresentação da respectiva 

Nota Fiscal / Fatura, em duas vias, atestada pelo gestor do contrato e acompanhada das 

certidões negativas junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como à 

Justiça Trabalhista. 

5.2. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto 

de correção pela Contratada e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de 

pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado. 
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6 – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 

6.1. Caberá à CONTRATADA: 

a) Cumprir todas as orientações do Coren/SE, para o fiel desempenho das atividades 

específicas, e prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da 

prestação dos serviços contratados; 

b) Cumprir fielmente as obrigações contratuais, de forma que os serviços sejam 

realizados com esmero e perfeição; 

c) Sujeitar-se à fiscalização por parte do Coren/SE, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 

d) Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente e 

de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz 

respeito aos seus empregados; 

e) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 

empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações que as leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências para o exercício das atividades; 

f) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Coren/SE, de forma clara, concisa e 

lógica, cujas reclamações se obriga prontamente a atender; 

g) Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a 

ser causadas por seus empregados ou preposto ao Coren/SE ou a terceiros, desde que 

fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo esta em 

virtude do acompanhamento realizado pelo Coren/SE; 

h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, 

nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada; 

i) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto 

deste Projeto Básico/Termo de Referência, sem a prévia autorização do Coren/SE e 

instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer 

outros assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu 

conhecimento por força da execução dos serviços; 
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j) Fornecer qualquer produto somente com solicitação formal da CONTRATANTE. 

l) FORNECER OS BOLETOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO 

COREN/SE. 

 

6.2. Caberá a CONTRATANTE: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o Contrato, que venham 

a ser solicitados pela Contratada e estabelecer rotinas para o 

cumprimento do objeto do Contrato; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa Contratada possa 

desempenhar, por meio dos profissionais, os serviços dentro das normas 

do Contrato; 

c) Fiscalizar a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as 

ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia 

imediatamente à Contratada, para a pronta correção das irregularidades 

apontadas; 

d) Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa contratada, exigindo sua correção; 

e) Comunicar a empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada 

com a execução do serviço; 

f) Pagar a importância correspondente aos serviços efetivamente prestados 

pela Contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas 

devidamente atestadas. 

 

7 – DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 

7.1 – A entrega dos produtos será feita mediante a apresentação, por motorista 

oficial do COREN/SE, do DOCUMENTO DE REQUISIÇÃO, encaminhado 

pelo responsável pela fiscalização do CONTRATO na ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO DO COREN/SE, em 2 (duas) vias devidamente 

preenchidas; 

7.2 – Após preenchê-las e assiná-las sobre carimbo, no ATO DO 

ABASTECIMENTO, a contratada ficará com a 1ª VIA DA REQUISIÇÃO e 
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devolverá a 2ª via ao responsável supracitado, através do CONDUTOR DO 

VEÍCULO. 

 

8 – PREÇO DE REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 

DESCONTO (R$) 

 

8.1 – Os valores de referência foram obtidos mediante consulta ao portal 

eletrônico da Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

8.2 – É terminantemente proibido apresentar preço de referência com 3 (três) 

casas decimais após a vírgula. EXEMPLOS: 

Nº DE 

ORDEM 

PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
RESULTADO 

1 2,89 FORMA CORRETA 

2 2,63 FORMA CORRETA 

2 2,891 
FORMA INCORRETA – A PROPOSTA SERÁ 

CORRIGIDA PARA R$ 2,89 

3 2,6312 
FORMA INCORRETA – A PROPOSTA SERÁ 

CORRIGIDA PARA R$ 2,63 

  

9 – LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA CONSTRATADA 

 

9.1. A empresa a ser contratada deverá ter posto localizado dentro da área delimitada 

pelas seguintes vias da cidade de Aracaju-SE ou ao longo destas (ver também mapa): 

a) Av. Beira Mar, a partir da Ponte G. Diniz até a Av. Ivo do Prado; 

b) Av. Ivo do Prado até a Av. Barão de Maruim; 

c) Av. Barão de Maruim até a Av. Des. Maynard; 

d) Av. Des. Maynard até a Av. Tancredo Neves; 

e) Av. Tancredo Neves até a Av. Beira Mar; 

f) Av. Beira Mar até a Av. Antônio Alves; 
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g) Av. Antônio Alves até a Av. Rotary; 

h) Av Rotary até a Av. Santos Dumont; e 

i) Av. Santos Dumont até a Av. Beira Mar (Ponte G. Diniz). 
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ANEXO - II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
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O 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 

BAIRRO SALGADO FILHO 

ARACAJU  - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 08/2014/COREN/SE - SRP 

 

 ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DA EMPRESA 

LICITANTE 
 

 

A (nome da empresa), por seu responsável legal infra-assinado, CREDENCIA para em 

seu nome, o Sr. ................................ Carteira de Identidade n.º ................... CPF/MF n.º 

............................... que é a  pessoa  devidamente AUTORIZADA nos termos do Art. 

653 do Código Civil Brasileiro para que lhe represente junto a esse CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, consoante a exigência contida no 

processo licitatório identificado nesta credencial, com plenos poderes irretratáveis e 

irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar 

todas e quaisquer deliberações atinentes a esta licitação ficando-lhe vedado o 

subestabelecimento dos poderes expressos nesta credencial. 

Atenciosamente, 

CIDADE/UF, XX DE XXXXXXXXXX DE 2014. 

 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante) 

OBSERVAÇÕES: 

I.EM SE TRATANDO DE CREDENCIAL PARTICULAR ESTA, 

OBRIGATORIAMENTE, DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO DE NOTAS; 

 

ii.A CREDENCIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE A 

PREGOEIRA, PORTANTO NÃO COLOQUE DENTRO DO ENVELOPE 

DE HABILITAÇÃO OU PROPOSTA. 
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ANEXO  -  III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

 AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

O 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 

BAIRRO SALGADO FILHO 

ARACAJU  - ESTADO DE SERGIPE 

 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS n° 

08/2014/COREN/SE - SRP 

______________________________________(Razão Social da empresa), com sede na 

___________________________________________(endereço completo), inscrita no 

CNPJ nº ___________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) _______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________ e do CPF nº ______________________, em atenção ao disposto 

no art. 4º, VII, da Lei Federal nº  da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que 

cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade 

Pregão PRESENCIAL nº 08/2014 do COREN/SE. 

_______________________ 

(local e data) 

_________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

A) A DECLARAÇÃO EM EPÍGRAFE DEVERÁ SER APRESENTADA EM 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE E ESTAR ASSINADA PELO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA; E 

 

B) ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO. NÃO INSIRA DENTRO DO ENVELOPE DE 

HABILITAÇÃO OU PROPOSTA. 
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ANEXO - IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE EMPREGADOS MENORES 

 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 

BAIRRO SALGADO FILHO 

ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

 

 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS n° 

08/2014/COREN/SE - SRP 

 

A (nome da empresa licitante), por seu representante legal, infra-signatário declara, sob 

pena de rescisão do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado à licitação 

em epígrafe, que para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7° da 

Constituição Federal, consoante o que se estabelece no art. 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não tem em seus quadros de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, situação permitida pela Constituição 

Federal. 

 

........................................, ... de ............... de 2014 
 

 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante) 

Firma reconhecida em Cartório de Notas 
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A N E X O      -     V 

MODELO DE PROPOSTA  

AO 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 

BAIRRO SALGADO FILHO 

ARACAJU  - ESTADO DE SERGIPE 

 

 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 08/2014/COREN/SE - SRP 

 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 

RAZÃO SOCIAL:  

NOME FANTASIA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

FAX:  

E-MAIL:  

NOME DA PESSOA PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO: 

 

Nº DA CARTEIRA DE IDENTIDADE:  

CPF:  

 

Para execução do objeto do Pregão Presencial nº 08/2014, o valor global da nossa 

proposta é de: 

LOTE PRODUTO 
APRESENT

AÇÃO 
QUANT. (LITROS) 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

1 

GASOLINA COMUM LITRO 5.500   

ÓLEO DIESEL S-10 LITRO 3.000   

ETANOL LITRO 490   

PREÇO TOTAL: R$ 

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: 
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PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO: _____% 

Declaramos que: 

a) Manteremos a Proposta válida pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 

consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e 

proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou 

inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento 

das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de 

seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não 

correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos; 

 

b) Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos com salários, encargos 

sociais, seguros, alimentação, transportes, garantias, entrega, uniformes, EPI’S, 

lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como 

aquelas indispensáveis para execução dos FORNECIMENTOS licitados;  
 

c) Na execução do CONTRATO observaremos rigorosamente as especificações 

técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização 

dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões do COREN/SE; 
 

d) Manteremos durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 
 

e) Temos inteiro conhecimento das exigências e obrigações apresentadas no Pregão 

Presencial nº 08/2014 – COREN/SE – SRP. 

 

Atenciosamente, 

 

CIDADE/UF, XX DE XXXXXXXXXX DE 2014 

 

 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante) 
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ANEXO -  VI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos xx dias do mês de XXXXXXXXXX de 2014, no Conselho Regional de 

Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), são registrados os preços da empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXX , inscrita no CNPJ sob o n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX , 

para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEO DIESEL S-10) 

PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO COREN/SE, 

tipo MENOR PREÇO (AFERIDO ATRAVÉS DO MAIOR PERCENTUAL DE 

DESCONTO OFERTADO PELO PREÇO UNITÁRIO)  POR LOTE, descritos no 

quadro abaixo, de acordo com o resultado do Pregão Presencial n. 08/2014 - SRP:  

LOTE PRODUTO APRESENTAÇÃO QUANT. (LITROS) 

1 

GASOLINA COMUM LITRO 5.500 

ÓLEO DIESEL S-10 LITRO 3.000 

ETANOL LITRO 490 

PREÇO TOTAL: R$ 

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: 

PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO NA 

BOMBA: ________% 

 

As especificações e condições constantes no Edital do Pregão Presencial n. 08/2014 -

SRP e no Processo Administrativo GAD xxxx/XXXX, assim como os termos da 

proposta vencedora da licitação, integram esta Ata de Registro de Preços (ARP), 

independente de transcrição.  

Havendo a necessidade de contratação dos serviços que compõem o objeto desta ARP, 

o Coren/SE convocará a empresa beneficiária para a assinatura do contrato, no prazo 

máximo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

instrumento convocatório.  
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O registro de preços terá a vigência de um ano, contado a partir da data de assinatura 

desta ARP.  

 

Aracaju(SE), XX de XXXXXXX de 2014.  

 

 

GABRYELLA GARIBALDE 

SANTANA RESENDE 

PRESIDENTE DO COREN/SE 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

VENCEDORA 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2014 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE, 

entidade fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 

1973, com sede na Av. Hermes Fontes, nº 931, na Cidade de Aracaju, Estado de 

Sergipe; Cep: 49220-550, CNPJ nº 13.161.344/0001-24, representado neste ato, por sua 

Presidente Drª GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE,  brasileira, 

enfermeira, portadora da carteira COREN/SE 85227, doravante denominado 

CONTRATANTE e a empresa_________________________, situada na 

____________(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº ________, neste ato 

representada por____________(nome do representante e sua qualificação: profissão, 

estado civil, registro geral e CPF), doravante denominada CONTRATADA, resolvem 

celebrar o presente contrato, realizado mediante procedimento licitatório, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, sob o nº 08/2014 - SRP, observadas as especificações 

constantes neste edital, regido pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, a Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações, e legislação pertinente, bem como pelas 

normas e condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Contratação de empresa especializada no REGISTRO DE PREÇOS 

PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA 

COMUM, ETANOL E ÓLEOI DIESEL S-10) PARA 

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO 

COREN/SE. tudo de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas neste Contrato, Pregão Presencial nº 08/2014 - SRP e seus 

Anexos, independente de transições dos mesmos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

2.1 A vigência deste Contrato será até o dia 31/12/2014. 
 

2.2 A Contratada obriga-se a executar o objeto deste Contrato, dentro do prazo de 

02 (dois) dias, contados a partir da data de sua assinatura, respeitando todas as 

condições e exigências estabelecidas no Pregão Presencial que originou este 

contrato e seus Anexos, correndo por conta da vencedora as despesas com 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e, ainda, 

todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

3.1.    O valor global deste Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

inclusos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste contrato. 

3.1.1 – A CONTRATADA DEVERÁ PRATICAR O PERCENTUAL DE _____% 

SOBRE O VALOR UNITÁRIO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA. 

3.2.   O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias corridos contados da data da 

entrega da Fatura ou Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração do 

Contratante; discriminando os MATERIAIS. As Notas Fiscais/Faturas que 

apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 

30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. O pagamento ocorrerá mediante 

apresentação de boleto bancário que deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal/Fatura 

ou depósito em conta corrente em nome da Contratada. Junto com a Nota Fiscal/Fatura, 

deverão ser apresentada as Certidões de Regularidade para com as Fazendas – 

FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT. 

3.4.     A Contratada ficará obrigada a aceitar, mantidas as mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial do Contrato, atualizado financeiramente. 

3.5. Nenhum pagamento realizado pelo Contratante isentará a Contratada das 

responsabilidades contratuais. 

3.6. A contratante somente pagará a contratada por aqueles FORNECIMENTOS 

que forem formalmente solicitados, entregues e atestados pelo Setor competente do 

COREN/SE. 

3.7. Os recursos destinados às despesas relacionadas ao presente Contrato serão 

provenientes da seguinte dotação orçamentária: 

CÓDIGO 

ORÇAMENTÁRIO 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

3.3.90.30.07 Combustível 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO AMPARO LEGAL 

4.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 

08/2014-SRP, realizado com fundamento na Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 
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2002, no Decreto nº 3.550/00, no Decreto nº 7.892/2013, na Lei Complementar nº 

123/06 (regulamentada pelo Decreto nº 6.204/07) e Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Caberá ao Contratante, além das obrigações estabelecidas neste instrumento, no Anexo I 

– Objeto ou estipuladas em Lei, particularmente na Lei 8.666/93, de 21/06/93; 

5.1. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

FORNECIMENTOS, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.   

5.2. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o prazo estabelecido neste 

Contrato; 

5.3. Comunicar à Contratada, por escrito: 

▪ Quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com 

este Contrato; 

▪ Solicitar a rescisão do contrato ou redução de quantitativocom no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência; 

▪ A aplicação de eventual penalidade; 

 

5.4. Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio do 

Servidor do Contratante designado por autoridade competente do COREN/SE; 

5.5 Demais obrigações estão detalhadas no ANEXO – I do Edital que originou este 

CONTRATO. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à Contratada, além das obrigações estabelecidas neste instrumento, no Anexo I – 

Objeto ou estipuladas em lei, particularmente na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93: 

6.1. Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital do Pregão. 

6.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle às dependências do COREN/SE. 

6.3. Emitir fatura/Nota Fiscal, discriminando os valores a serem pagos pelo Contratante; 

6.4. Aceitar, mantidas as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

Contrato, atualizado financeiramente. 
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6.5. Comunicar à Administração do COREN/SE qualquer anormalidade de caráter 

urgente, e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

6.6 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

apontadas pelo Contratante na execução do Contrato. 

6.7. A Contratada será única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, 

por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza que seus empregados causarem ao 

Contratante, ou ainda a terceiros; 

6.8. Praticar o preço do combustível ofertado na bomba, em caso do mesmo estar abaixo 

do valor pactuado neste contrato; 

6.9. Além das obrigações apresentadas nos itens anteriores, a contratada deverá observar 

as diretrizes detalhadas em todo ANEXO – I do Edital que originou este CONTRATO. 

6.10. Realizar  a  retenção  de  tributos  e  contribuições  federais,  conforme 

estabelecido na Lei n. 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 1.234. 

6.10.1. Não  ocorrerá  a  retenção  nos  pagamentos  efetuados  a  pessoas 

jurídicas optantes  pelo  Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Simples Nacional); 

6.10.2. Para  efeito  do  disposto  no  subitem  anterior,  a  pessoa  jurídica  

deverá  apresentar  declaração, assinada pelo seu representante legal, na forma 

do Anexo IV da IN SRF n. 1.234.   

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

7.1 O objeto deste Contrato a ser executado pela CONTRATADA será fiscalizado pela 

CONTRATANTE e/ou pelos seus prepostos credenciados; 

7.2 A Ação total ou parcial da Fiscalização não reduzirá nem eximirá a 

CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades perante a CONTRATANTE ou 

terceiros; 

7.3 São obrigações da Fiscalização: 

7.3.1 Acompanhar a análise dos FORNECIMENTOS, sendo lícito opinar, propor 

modificações, aprovar ou rejeitar qualquer das suas etapas, considerando o superior 

interesse da CONTRATANTE; 

7.3.2 Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções 

ou procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato; 
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7.3.3 Credenciar, junto à CONTRATADA, técnicos de seu próprio quadro, ou de 

terceiros, que atuarão como fiscais e únicos interlocutores para os fins previstos neste 

Contrato; 

7.3.4 Estar à disposição da CONTRATADA para fornecer informações e documentação 

técnica disponíveis, necessárias ao desenvolvimento dos Fornecimentos contratados; 

7.3.5 Recusar MATERIAIS que tenham sido executados em desacordo com as 

condições preestabelecidas neste Contrato ou com informações ou documentação 

técnica fornecidas pela CONTRATANTE; 

7.3.6 Proceder à verificação e à aprovação dos documentos encaminhados pela 

CONTRATADA relativos às quantidades e especificações dos MATERIAIS objeto 

deste Contrato; 

7.3.7 Solicitar, por escrito, a suspensão de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela 

CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências amparadas em disposições 

contidas neste Contrato, até a regularização da situação. Os pagamentos sustados serão 

efetuados tão logo as exigências da Fiscalização sejam atendidas pela CONTATADA; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 8.1.Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 I - advertência; 

 II - multa, na forma prevista neste Contrato de até 20% (vinte por cento) do 

valor total do pacto; 

 III - suspensão temporária de participar em licitação da CONTRATANTE 

pelo prazo de 2 (dois) anos. 

 8.2. Pelo não cumprimento do prazo contratual, a CONTRATANTE aplicará à 

Contratada a multa monetária correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do saldo 

do valor contratual, por dia de atraso, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela 

Fiscalização da CONTRATANTE. Caberá, ainda, a aplicação desta multa nos seguintes 

casos: 

a)  Não executar o OBJETO pactuado de acordo com as especificações e 

normas técnicas vigentes na CONTRATANTE; 

b)  Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos; 

c)   Informar inexatamente à Fiscalização da CONTRATANTE sobre os 

FORNECIMENTOS executados. 
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d)  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.2.1. Na aplicação das multas a que se refere o ”caput” deste subitem, a 

CONTRATANTE se limitará a aplicação de valores correspondentes ao 

percentual máximo de 20% do saldo do valor contratual. 

 8.2.1.1. Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite 

percentual previsto no subitem 9.2.1 anterior, essa situação consistirá em 

motivo para que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este 

Contrato, independentemente da aplicação das outras penalidades 

previstas no item 9.1, desta Cláusula. 

8.3. A multa a que se refere o item 9.2. anterior não impede que a CONTRATANTE 

rescinda unilateralmente este Contrato e aplique as outras sanções previstas no item 

9.1, desta Cláusula. 

8.4. A multa será descontada dos pagamentos deste Contrato, ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

8.5. Se a multa aplicada for superior ao valor do pagamento prestado, além da perda 

desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada pela 

CONTRATANTE dos pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada 

judicialmente. 

8.6. As sanções previstas nos incisos I e III do item 9.1 desta Cláusula, poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, do mesmo item, facultada a defesa prévia 

da interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto esta deixar de 

recolher qualquer multa que lhe for imposta dentro do prazo estabelecido. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1. O não cumprimento total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além 

da aplicação das sanções previstas, desde que ocorra qualquer dos seguintes 

motivos: 

9.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais e especificações; 

9.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais e especificações; 
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9.1.3. Lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a 

presumir a não conclusão dos FORNECIMENTOS no prazo 

estipulado; 

9.1.4. Atraso injustificado no início da execução do objeto pactuado; 

9.1.5. Paralisação da execução dos FORNECIMENTOS sem justa causa e 

prévia comunicação e autorização da CONTRATANTE; 

9.1.6. Subcontratação total ou parcial da execução do contrato; a associação do 

contratado com outrem; a cessão ou transferência, total ou parcial, do 

contrato; bem como a fusão, cisão ou incorporação da pessoa jurídica da 

contratada, que afete a boa execução contratual; 

9.1.7. Desatendimento das determinações regulares do gerente de contrato da 

CONTRATANTE, bem como dos seus superiores hierárquicos; 

9.1.8. Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato que serão 

anotadas no "livro de ocorrência"; 

9.1.9. Decretação de falência ou pedido de concordata; 

9.1.10 Dissolução da sociedade; 

9.1.11 Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato; 

9.1.12 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela Presidenta do COREN/SE e exaradas 

no processo administrativo a que se refere este Contrato; 

9.1.13 Suspensão da execução deste Contrato, por ordem escrita da 

CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA o direito 

de optar pela suspensão ao cumprimento das obrigações assumidas até 

que seja normalizada a situação; 

9.1.14 Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE, decorrentes de FORNECIMENTOS já medidos, 

verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado a 
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CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

9.1.15. Não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto 

para execução do objeto pactuado, nos prazos contratuais, bem como 

das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

9.1.16 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 

9.1.17 Descumprimento das condições dispostas no ANEXO - IV do Edital de 

PREGÃO que originou este contrato, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 

9.2. Este Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer dos seguintes 

motivos: 

9.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos 

enumerados nos itens 10.1.1 a 10.1.13 desta Cláusula; 

9.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação que deu origem a este Contrato, desde que haja conveniência 

para a CONTRATANTE; 

9.2.3. Judicial, nos termos da legislação; 

9.2.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

9.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório 

fundamentado do COREN/SE e autorização escrita da Presidenta do COREN/SE. 

9.4. No caso de haver rescisão pelo motivo expresso o item 10.1.12, desta Cláusula, a 

CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito a: 

9.4.1. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

9.5. A contratante poderá ainda realizar retenção dos créditos decorrentes da 

execução deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao COREN/SE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Dos atos praticados com respeito a este Contrato cabe, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, RECURSO, a contar da publicação do ato no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

ou da comunicação do fato pelo Gerente de Contrato da CONTRATANTE, nos casos 

de: 
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10.1.1. Rescisão do contrato e/ou aplicação das penas de advertência ou de 

multa, contado da comunicação pelo Gerente de Contrato da CONTRATANTE; 

10.1.2 Suspensão temporária, contado da publicação do ato no DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO. 

10.2. O recurso previsto no caso do item 11.1.1 terá efeito devolutivo, podendo a 

Presidente do COREN/SE, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir ao recurso interposto efeito suspensivo. 

10.3. O recurso será interposto pela CONTRATADA se assim o desejar, dirigido a 

Excelentíssima Senhora Presidente do COREN/SE, por intermédio do Gerente de 

Contrato da CONTRATANTE, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente 

informado, a Presidenta do COREN/SE, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

10.4. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 

com vista franqueada à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

11.1. As ESPECIFICAÇÕES se agregam a este contrato como se nele estivesse 

transcrito em sua integralidade, vinculando-se ainda ao Processo do PREGÃO e à 

Proposta Comercial da CONTRATADA. 

11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos FORNECIMENTOS 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

11.3. É vedada a subcontratação, a sub-rogação ou transferência ou cessão parcial ou 

total deste Contrato, porquanto a CONTRATANTE não pode contratar com 

terceiros estranhos ao procedimento licitatório ou fora da ordem de classificação 

das propostas do PREGÃO que deu origem ao presente contrato. 

11.4. Para a execução deste Contrato a CONTRATANTE designará, por ato da 

Diretoria a que se vincula este Contrato, um Servidor como seu representante, com 

a competência de Gerente de Contrato da CONTRATANTE, que dentre outras 

atribuições anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do pacto firmado, determinando o que for necessário a regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

11.4.1. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência 

prevista no ato de designação, deverá o Gerente de Contrato da 
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CONTRATANTE solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo 

hábil, a adoção das medidas convenientes. 

11.5. Durante a execução deste Contrato, a CONTRATANTE poderá exigir da 

CONTRATADA seguro para garantia de pessoas e bens para um bom e perfeito 

desenvolvimento dos trabalhos contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de 

execução objeto deste Contrato. 

11.6. A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade induz à deste 

Contrato, não gerando obrigação de indenizar, exceto a parte onde seja comprovada a 

realização de qualquer FORNECIMENTO inerente a este contrato por parte da 

contratada. 

11.6.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente 

impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os que porventura já tenha produzido. 

11.6.2. A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a 

CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for 

declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não 

lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

11.7. Na hipótese de ocorrência de descontinuidade do fluxo financeiro que implique 

na emissão de termo de paralisação pela CONTRATANTE, a CONTRATADA fica 

obrigada a apresentar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento do respectivo termo, os custos decorrentes dessa medida. 

11.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando-se e vencendo-se estes prazos em dia de 

expediente na CONTRATANTE. Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 

explicitamente disposto em contrário. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO CONTRATUAL 

12.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de 

Sergipe, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam para 

dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos de sua execução. 

12.2. Assim, estando justos e pactuados, assinam as partes este TERMO DE 

CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito jurídico e legal, na 

presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas. 
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Aracaju,      de                      de 2014. 

 

GABRYELLA GARIBALDE 

SANTANA RESENDE 

PRESIDENTE DO COREN/SE 

CONTRATANTE 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

RG 

 

RG 

 

 


