
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016
(MODIFICADO PELA ERRATA Nº 01, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016)

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS - ME,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS – COOP

(Base Legal: Decreto nº 8.538/2015, art. 48, I, LC n.º 123/2006 c/c o art. 34 da Lei n.º
11.488/2007)

PARTE A - PREÂMBULO

I. O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren/SE, Autarquia Federal fiscalizadora do

exercício profissional ex vi da Lei n. 5.905⁄73, representado, neste ato, por sua Presidente Dra.

Maria Cláudia Tavares  de Mattos,  brasileira,  enfermeira,  portadora da carteira  do Coren/SE n.

39.139-ENF, torna público licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo MENOR

PREÇO GLOBAL,  conforme  ANEXO I  –  objeto  deste  Edital,  constante  do  PA Coren/SE n.

05⁄2016, que será regido pela Lei n. 10.520⁄2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem,

as disposições da Lei 8.666⁄93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto n. 3.555⁄2000, pela Lei

Complementar n. 123⁄2006, demais Decretos e normas regulamentares aplicáveis à espécie, pelas

condições previstas neste Edital e seus anexos. 

II. ÓRGÃO INTERESSADO:

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE)

III. Nº DE ORDEM: IV. Nº DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO:

01/2016 05/2016

V. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso e manutenção de

sistema de Contabilidade  Pública e Orçamento Público,  com  customização,  instalação,

manutenção técnica e treinamento de pessoal,  conforme especificações e  condições contidas

neste Termo de Referência.
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MENOR PREÇO: (     ) POR ITEM
                              (     ) POR GRUPO DE ITENS (LOTE)
                              ( X ) GLOBAL

VII. FORMA DE FORNECIMENTO VIII. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DOZE) MESES, PRORROGÁVEL POR ATÉ
48  (QUARENTA  E  OITO)  MESES,  NOS
TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI Nº
8.666/93.

IX. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DO CREDENCIAMENTO PARA A 
SESSÃO PÚBLICA

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/02/2016
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília/DF)/09h00min (horário local) – Retificado
pela Errata 01, de 11 de fevereiro de 2016
HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO UASG: 389342

OBS.:  Não  ocorrendo  expediente  ou  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a  realização  do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil

subsequente,  no  mesmo  horário  e  endereço  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja

comunicação do Pregoeiro em contrário.

X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTOS DE DESPESA

33.90.39-15 – Locação de software

A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária
prevista para atendimento desta finalidade, a ser consignada ao Coren/SE, pelo Orçamento Anual. 

XI. ESCLARECIMENTOS

LOCAL: AV. HERMES FONTES, 931 – BAIRRO 
SALGADO FILHO – ARACAJU/SE

HORÁRIO: 08:00 ÀS 14:00

TELEFONE: (79) 3216-6327

E-MAIL: licitacoes@corensergipe.org.br
elvis  @corensergipe.org.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), Autarquia Federal criada pela Lei nº

5.905/1973, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.344/0001-24, situada à Av. Hermes Fontes, n.º 931,

Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE torna público para conhecimento dos interessados, que na data,

horário e local acima indicado fará realizar, licitação na modalidade de Pregão na forma Eletrônica,

do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, Sr. Elvis Lima

Moura da Silva e sua equipe de apoio, designada pela Portaria n.º 005, de 05 de janeiro de 2016,

conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O presente certame reger-se-á pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.º 5.450 de maio

de 2005, n.º 3.784 de 06 de abril de 2001, n.º 3.722 de 09 de janeiro de 2001, n.º 4.485 de 25 de

novembro de 2002, Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 127

de 14 de agosto de 2007 que alterou dispositivos da LC 123/06. Reger-se-á também pelo Decreto

n.º 6.204 de 05 de setembro de 2007, IN n.º 02 de 30/Abr/2008 e IN n.º 04 de 19/Mai/2008 do

Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão  e  subsidiariamente  a  Lei  Federal  de  Licitações  n°  8.666/93,  e  suas  alterações,  que

regulamentam o Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e suas alterações e demais

legislações pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, constantes

no Processo nº 23069.040181/2015-11 a que se segue:

A sessão pública  destinada ao recebimento  de propostas  relativas  ao objeto deste  edital  e seus

Anexos ocorrerá no sítio (“site”) COMPRASNET, no endereço eletrônico, data e horário seguinte:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data: 25/02/2016

Hora: 09:00h (Horário de Brasília)

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3216-6327 FAX: 3216-6324
Página eletrônica: www.corensergipe.org.br

http://www.comprasnet.gov.br/


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso e manu-

tenção de sistema de Contabilidade Pública e Orçamento Público, com  customização,

instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal, conforme especificações e condi-

ções contidas neste Termo de Referência.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.1. As despesas decorrentes para pagamento do objeto desta licitação correrão à conta dos

recursos consignados no Orçamento do Coren/SE, elementos de despesa 33.90.39-15 – Lo-

cação de software.

2.2. As despesas com a contratação que ultrapassarem o exercício em curso estarão submeti-

das à dotação orçamentária aprovada do exercício correspondente.

3. ANEXOS AO EDITAL:

3.1. Integram este edital os seguintes anexos para todos os fins e efeitos:

Anexo I - Termo de Referência e Modelo de Proposta;

Anexo II – Minuta do Termo de Contrato;

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Em  cumprimento  ao  disposto  no  Decreto  nº  8.538/2015,  no  art.  48,  I  da  Lei

Complementar n.º 123/2006, no art. 6º do Decreto n.º 6.204/2007 e no art. 34 da Lei n.º

11.488/2007,  somente  poderão  participar  deste  certame  as  Licitantes  microempresas  e

empresas  de pequeno porte  e  as sociedades  cooperativas  que tenham auferido,  no ano-

calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei

Complementar n.º 123/2006, uma vez que o valor estimado para a aquisição pretendida é

inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item.
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4.1.1. A empresa  deverá  providenciar  o  registro  de  sua  condição de microempresa,

empresa  de  pequeno porte  ou  sociedade  cooperativa  em campo próprio  do SICAF

(porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em

campo próprio  do  Sistema  Comprasnet,  pelos  benefícios  da  Lei  Complementar  n.º

123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007.

4.2. Poderão participar deste Pregão os interessados que:

a) tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado;

b) estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedo-

res - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da

Informação do Ministério  do Planejamento,  Orçamento e Gestão (SLTI),  por meio  do sítio

www.comprasnet.gov.br.

c) Será permitida ainda a participação de licitantes especializadas na prestação dos serviços ob-

jeto da presente licitação consorciadas entre si, desde que apresentando uma única proposta e

Termo de Compromisso de Constituição assinado por todos, com a indicação da empresa-lider,

sendo esta responsável por toda negociação durante o certame. A participação de empresas reu-

nidas  em  consórcio  obedecerá  as  normas  estabelecidas  no  Art.  16  do  Decreto  5.450  de

31/05/2005 e as normas da Lei 8.666 de 21/07/1993.

4.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão

dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão

informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para

sua correta utilização.

4.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao pro-

vedor do sistema ou ao Coren/SE responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso in-

devido da senha, ainda que por terceiros.Não poderão participar deste Pregão:

a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Coren/SE, du-

rante o prazo da sanção aplicada;
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b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, en-

quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabili-

tação;

c) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

d) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação ex-

trajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que te-

nham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tec-

nológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interes-

se econômico em comum;

Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às mi-

croempresas  e  empresas  de pequeno porte  pela  Lei  Complementar  nº.  123,  de 14/12/2006,

aquelas empresas que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no art. 3º, §4º,

com a exceção do parágrafo seguinte, ambos do mesmo diploma legal.

4.5. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo

próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e

seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

4.5.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à pro-

posta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a lici-

tante às sanções previstas neste Edital.

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderá participar deste Pregão empresa que:

5.1.1. Estiver previamente credenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de For-

necedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística

e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por

meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos do art. 1º do Decreto

3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002;
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5.1.2. Não tenha débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º

5.452/1943, com a alteração da Lei n.º 12.440/2011.

5.2. Não poderá participar deste pregão empresa que:

5.2.1. cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

5.2.2. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem

representando interesse econômico em comum;

5.2.3. esteja sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,

dissoluções, ou liquidações; 

5.2.4. seja estrangeira ou sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;

5.2.5. tenha  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de

contratar com a Universidade Federal Fluminense, durante o prazo da sanção aplicada;

5.2.6. tenha  sido  declarada  inidônea  por  qualquer  órgão  da  Administração  Pública,

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, e enquanto perdurarem os motivos

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade;

5.2.7. que tenha entre seus dirigentes, servidor ou dirigente da entidade contratante ou

responsável  pela  licitação  (Artigo  9º,  Inciso  III  da  Lei  nº  8.666/93),  ainda  que  na

hipótese de participação indireta.

5.2.8. tenha entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, alguém que

seja funcionário do Coren/SE, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias

anteriores à data do ato convocatório.

5.2.9. constituída  em  Cooperativa  de  Trabalho,  conforme  TERMO  DE

CONCILIAÇÃO  JUDICIAL  celebrado  entre  a  União  e  o  Ministério  Público  do
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trabalho, nos autos do processo nº 1082-2002-020-1000-0, da 20ª Vara do Trabalho de

Brasília/DF (Anexo IX);

5.2.10. tenha em seus quadros de funcionários pessoas menores de 16 anos; salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, assim como, trabalhando no turno noturno

ou sob condições perigosas ou insalubres, menores de 18 anos. 

5.2.11. seja  constituída  em  instituição  sem  fins  lucrativos  cujo  estatuto  e  objetivos

sociais não prevejam ou não estejam de acordo com o objeto contratado. 

6. - ESCLARECIMENTOS INICIAIS

6.1. O  Pregão  Eletrônico  é  um  procedimento  licitatório,  regulamentado  pelo  Decreto  nº

5.450, de 31 de maio de 2005, onde o fornecedor faz o encaminhamento de sua proposta de

preços por intermédio da internet e, no horário previsto em edital para a abertura da sessão

pública, toma conhecimento das demais propostas e tem oportunidade de participar da etapa

competitiva oferecendo sucessivos lances de menor valor por meio do sistema de Pregão

Eletrônico disponível no sítio COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br).

6.2. A empresa não cadastrada no SICAF e que tiver interesse em participar do presente

pregão deverá providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade

Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o primeiro dia útil anterior à data do

recebimento das propostas.

6.2.1. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer

unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos

Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de

Serviços Gerais- SISG, localizada nas Unidades da Federação;

6.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, o interessado em participar deste Pregão deverá

dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto ao provedor

do  sistema,  onde  também  deverá  informar-se  a  respeito  do  seu  funcionamento  e

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
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6.4. Como requisito para participação neste  Pregão, a  licitante deverá declarar, em campo

próprio do sistema eletrônico,  que está ciente e concorda com as condições contidas no

edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste

Edital.

6.5. Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas com salários, encargos

sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  bem  como  leis  sociais,  leis

trabalhistas,  seguros,  taxas  e  contribuições,  transporte,  alimentação,  e  demais  despesas

obrigatórias. 

6.6. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data estipulada

para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.

6.7. Ocorrendo discordância  entre  os  valores  numéricos  e  por  extenso  contido  na  proposta,

prevalecerá este último e entre o unitário e o total, prevalecerá o primeiro.

6.8. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com o

instrumento  convocatório,  devendo conter  todos os elementos  que influenciam no valor

final da contratação, detalhando:

6.8.1. o preço mensal  e  o  valor  global  anual  da  proposta,  conforme  o  disposto  no

Instrumento Convocatório;

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

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços,  não sendo aceitos

pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título.

6.10. A proposta será desclassificada, se não atender às exigências do presente Edital e seus

Anexos,  seja  omissa  ou  apresente  irregularidades,  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o

julgamento.

6.11. A apresentação da proposta implicará no pleno conhecimento e aceitação, por parte da

licitante, de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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6.12. O sistema disponibiliza uma ata, que será homologada pela autoridade ordenadora da

despesa, que é um documento vinculativo obrigacional, onde constará os preços propostos

pela licitante vencedora do certame.

7. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

7.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e para a prática de

todos os demais atos inerentes ao certame (Inciso VI do Artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17

de julho de 2002).

7.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e

intransferível  para  acesso  ao  sistema  eletrônico  no  sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da

licitante  ou  de  seu  representante  legal  e  na  presunção  de  sua  capacidade  técnica  para

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (Artigo 3º, § 6º, do Decreto nº

5.450/05).

7.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor

do  sistema  ou  ao  Coren/SE,  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  do  uso

indevido da senha, ainda que por terceiros (Artigo 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

7.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.6. Incumbirá,  ainda,  à  licitante  acompanhar  todas  as  operações  no  sistema  eletrônico

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.

7.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta

sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

8. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÕES ANEXAS
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8.1. A  Proposta  de  Preços  deverá  ser  elaborada  e  enviada  exclusivamente  por  meio  do

sistema  eletrônico,  a  partir  da  data  da  liberação  do  presente  edital  no  sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br.  até  o  horário  limite  de  início  da  sessão  pública

(horário de Brasília) do dia marcado para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

8.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global

anual da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais des-

pesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação.

8.3. No  campo  “Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado”  deverá  o  proponente

obrigatoriamente, especificar ou discriminar o serviço ofertado, bem como tudo o mais que

permita identificá-lo, não podendo conter termos como “De acordo com o edital”, sob pena

de desclassificação da licitante.

8.4. As declarações discriminadas abaixo, também serão enviadas pela licitante, através do

sistema eletrônico, ou seja, no momento da elaboração e do envio de sua proposta, as quais

serão somente visualizadas pelo pregoeiro ou sua equipe na fase de habilitação,  quando

poderão ser alteradas e reenviadas pela licitante, por solicitação do pregoeiro:

8.4.1. Declaração  de  Fatos  Impeditivos,  conforme  regulamentação  constante  da

IN/MARE nº 05/95, com alterações da IN/MARE nº 09/96;

8.4.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta  de

menores de idade, conforme Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

8.4.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta conforme determinado

pela Instrução Normativa n.º 02 de 16 de setembro de 2009, emitida pela Secretaria de

Logística  e Tecnologia  da  Informação  –  SLTI  do  Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão – MPOG.

8.4.4. A licitante deverá declarar ainda, através do sistema eletrônico, no ato de envio

de  sua  proposta,  que  atende  aos  requisitos  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  n.º
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123/2006 (Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP), em campo próprio

do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

DA ABERTURA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.5. Em conformidade com o preâmbulo deste edital, no local, data e horário indicados, terá

início a sessão pública deste Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços

previamente recebidas e o início da etapa de lances.

8.6. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente

apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto 5.450/05).

8.7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aque-

las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.8. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8.9. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca

de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. Iniciada a etapa competitiva, a licitante poderá encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respecti-

vo horário de registro e valor.

9.2. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor

for considerado inexequível.

9.3. A licitante poderá oferecer lances sucessivos e de valor decrescente, observado o horário

fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

9.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido

anteriormente registrado no sistema.

9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.
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9.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada

a identificação da detentora do lance.

9.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

9.8. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo

dos atos realizados.

9.9. Quando a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  10  (dez)  minutos,  a  sessão  do

pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro as

participantes.

9.10. A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  será  encerrada  mediante  aviso  de  fechamento

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de

tempo  de  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente,  determinado  também  pelo  sistema

eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.11. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema

eletrônico contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor

valor, para que seja obtido preço melhor.

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1. Em  cumprimento  ao  disposto  no  Decreto  nº  8.538/2015,  no  art.  48,  I  da  Lei

Complementar n.º 123/2006, no art. 6º do Decreto n.º 6.204/2007 e no art. 34 da Lei n.º

11.488/2007, somente poderão participar deste certame as Licitantes microempresas e

empresas de pequeno porte e as sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-

calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º

da Lei Complementar n.º 123/2006, uma vez que o valor estimado para a aquisição

pretendida é inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item.

11. DA NEGOCIAÇÃO
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11.1. A negociação de preço junto à licitante classificada em primeiro lugar, quando houver,

será  sempre  após  o  procedimento  de  desempate  de  propostas  e  classificação  final  das

licitantes participantes.

11.2. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas de pequeno porte,

de  que trata  o  art.  44 da LC nº  123/2006,  o  Pregoeiro  poderá  encaminhar  contraposta

diretamente à licitante, que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida

melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

Não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

11.3. A negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser  acompanhada  pelas

demais licitantes.

12.DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Para julgamento será adotado o critério de menor preço global anual.

12.2. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em até 2

(duas) horas após a solicitação do pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do siste-

ma Comprasnet, a proposta de preço adequada ao último lance.

12.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do

preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações

técnicas do objeto.

12.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do

Coren/SE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua deci-

são.

12.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive fi-

nanciamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.6. A planilha de custos e formação de preços,  conforme modelo do Anexo I, deverá ser

adequada ao valor do último lance proposto pela licitante e aceito pelo pregoeiro;
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12.6.1. no preço devem estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as

despesas com mão-de-obra, uniformes, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que

incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto desta licitação;

12.6.2. contemplar impreterivelmente todos os dispositivos legais vigentes, sob pena de

desclassificação;

12.7. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo as planilhas de compo-

sição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que as

compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo Coren/SE. 

12.8. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo

desde a realização da sessão pública.

12.9. Não se admitirá  proposta que apresente valor  global  simbólico ou irrisório,  de valor

zero, excessivo ou manifestamente inexequível.

12.9.1. Para  verificação  de  preço  manifestamente  inexequível,  poderá  ser  aplicada  a

mesma regra instituída no art.  48 da Lei 8.666/93, para verificação de menor preço

ofertado. 

12.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade

de esclarecimentos complementares, além do procedimento acima, poderá ser efetuada dili-

gência, a critério único do pregoeiro, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para

efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguin-

tes procedimentos: 

12.10.1. questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e com-

provações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

12.10.2. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

12.10.3. verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração

ou com a iniciativa privada; 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3216-6327 FAX: 3216-6324
Página eletrônica: www.corensergipe.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

12.10.4. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadis-

tas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

12.10.5. estudos setoriais;

12.10.6. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favorá-

veis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; 

12.10.7. demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

12.11. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza-se

hipótese de desclassificação da proposta.

12.12. Não sendo aceitável o lance de menor preço, ou caso a licitante desatenda às exigências

habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente,  verificando  a  sua

aceitabilidade  e  procedendo  a  sua  habilitação,  na  ordem  de  classificação,  e  assim

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.13. Havendo  aceitação  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  ao  preço,  o

Pregoeiro solicitará  da  respectiva  licitante o  encaminhamento  dos  documentos  de

habilitação.

12.14. Ocorrendo à situação referida no subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com a

licitante para que seja obtido preço melhor.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a habilitação da licitante vencedora será

comprovada  por  intermédio  de  consulta  on-line  ao  SICAF,  o  qual  deverá  apresentar  o

“status” de documentação obrigatória  (Níveis validados de Credenciamento,  Habilitação

Jurídica  e  Regularidade  Fiscal  Federal)  e  habilitação  parcial  (Regularidade  Fiscal

Estadual/Municipal e Qualificação Econômico Finaceira) válidas, conforme exigido no art.

13  do  Decreto  nº  3.555  de  08/Ago/2000  ou apresentar  os  documentos  que  supram tal

habilitação;
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13.2. Será feita consulta às declarações apresentadas no sistema, conforme exigido no item 7,

quando da apresentação da proposta;

13.3. Será feita também, consulta ao sitio www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexis-

tência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor e emiti-

da a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT conforme determinado pela Lei

12.440 de 07 de julho de 2011, que alterou a Lei 8.666/93.

13.3.1. Se alguma licitante tiver débitos inadimplidos com a Justiça do Trabalho, o fato

lhe  será  comunicado  e  ela  não  poderá  continuar  a  participar  da  licitação,  sendo

inabilitada;

13.4. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação

complementar:

13.4.1. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro na entidade profissional

competente, do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que

trata o objeto.

13.4.2. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos:

13.4.2.1. planilhas de composição de custo e formação de preços, conforme Anexo I;

13.4.3. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou

privado  que  comprove  que  a  licitante  presta  serviços  similares,  em características,

quantidades e prazos, ao objeto do presente certame. O atestado apresentado deverá

conter o contato do responsável emitente, para fins de eventuais diligências.

13.5. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet,

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento, em pra-

zo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

13.6. A licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta

cláusula, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

14.– DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3216-6327 FAX: 3216-6324
Página eletrônica: www.corensergipe.org.br

http://www.tst.jus.br/certidao


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

14.1. A proposta final ajustada ao último lance ofertado juntamente com a planilha de custos

e formação de preços (Anexo I), e ainda conter: 

14.1.1. Nome do representante legal da empresa;

14.1.2. Valores expressos, obrigatoriamente, em real;

14.1.3. Apresentar valor mensal e anual em algarismos e por extenso;

14.1.4. Endereço, telefone/fax, CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e

praça de pagamento;

14.1.5. Validade  não  inferior  a  60  (sessenta)  dias,  contados  a  partir  da  abertura  do

Pregão. 

14.2. Havendo divergência entre o valor mensal e o anual prevalecerá o mensal,  e entre o

expresso em algarismos e por extenso, o último.

14.3. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 

14.4. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital e seus

Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o

seu julgamento.

14.5. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores

de certidões constitui meio legal de prova.

14.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em

cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou

em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro.

14.7. Não  serão  aceitos  “protocolos  de  entrega”  ou  “solicitação  de  documento”  em

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

14.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada

vencedora.
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 DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

14.9. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, in-

clusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser remetidos por meio ele-

trônico anexados ao sistema ou para o endereço eletrônico licitacoes@corensergipe.org.br,

no prazo de até 2 (duas) horas ou a ser estipulado pelo pregoeiro, contados a partir de

sua solicitação.

14.10. Os documentos e os anexos, cujas cópias foram remetidas por meio eletrônico, poderão

ser solicitados em original ou por cópia autenticada – em prazo a ser estabelecido pelo Pre-

goeiro – à Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Coren/SE, situada na Av. Hermes

Fontes, nº 931 – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE, CEP 49.020-550.

14.11. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restri-

ção na comprovação fiscal apresentada, será assegurado o prazo de  5 (cinco) dias úteis,

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regulariza-

ção da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa.

14.11.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contrata-

ção, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado

à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para

assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

14.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanha-

dos da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também de-

vidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

14.13. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos

e Documentos.
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14.14. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar

em nome da licitante, e, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.

14.15. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles

documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,  forem emitidos  somente  em

nome da matriz.

15. DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

15.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao

pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,

exclusivamente  por  meio  eletrônico via  Internet,  no  endereço

www.comprasgovernamentais.gov.br e no  e-mail licitacoes@corensergipe.org.br

15.2. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na

forma eletrônica, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

15.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir

sobre a impugnação no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

15.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data

para realização do certame, depois de sanada a(s) falha(s), que lhe deram efeito.

15.5. Não serão aceitas petições de impugnação sem a devida identificação da pessoa física ou

jurídica.

15.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no

endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso livre>

Pregões> Agendados,  para conhecimento  das  licitantes  interessadas  e  da sociedade em

geral.

16.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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16.1. Efetuada  a habilitação  do vencedor,  o  sistema automaticamente  irá  abrir  prazo,  cujo

limite máximo será fixado pelo Pregoeiro, acima do mínimo permitido pelo sistema de 30

(trinta) minutos, para que qualquer proponente possa manifestar sua intenção de recurso, de

maneira clara, objetiva, motivada e resumidamente.

16.2. Sendo aceita a intenção de recurso, exposta de maneira motivada, pelo Pregoeiro, será

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para que a recorrente exponha sua razão de forma

sucinta, que motivaram aquela intenção de recurso;

16.3. Os  demais  licitantes,  desde  logo,  ficarão  intimados  para,  querendo,  apresentar

contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

16.4. Pregoeiro fará  juízo de admissibilidade  dos recursos  e  das  contrarrazões  interpostos,

aceitando-os ou, motivadamente, rejeitando-os.

16.5. Toda a manifestação deverá ser feita diretamente em campo próprio, aberto pelo

sistema. Não serão aceitos manifestação de qualquer outra forma.

16.6. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer,

nos termos do subitem acima, importará a decadência desse direito,  ficando o pregoeiro

autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada habilitada.

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

aproveitamento.

16.8. Havendo recurso e sendo o mesmo julgado improcedente pelo Pregoeiro, o mesmo será

encaminhado para Autoridade imediatamente superior ou o Pró-Reitor de Administração,

para ratificação da decisão ou sua retificação.

16.9. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do Coren/SE, na

sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL).

17. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
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17.1. Além das obrigações estabelecidas neste edital, a licitante vencedora se obriga a:

17.1.1. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, observando o

disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

17.1.2. Prestar o serviço atendendo todas as exigências do termo de referência anexo e

conforme a sua proposta de preços.

17.1.3. Manter, durante o período de execução dos serviços e da vigência do contrato,

para o recebimento pelos serviços prestados, a regularidade do seu cadastro obrigatório

no SICAF e a sua documentação cadastral válida.

17.1.4. Observar rigorosamente as especificações, normas e instruções do presente ato

convocatório e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da

notificação por parte da Fiscalização.

17.1.6. Responsável  pelo  recolhimento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,

fiscais,  etc.,  sendo responsável  única  e  direta  perante  o  empregado  que  contrata  e

quaisquer  outros resultantes  da prestação do serviço,  as quais já estão incluídas  no

custo total.

17.1.7. Entregar,  nos  prazos  estabelecidos  documentos  e  informações,  que  estejam

definidos ou que vierem a ser solicitados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio;

17.2. A proponente vencedora deverá seguir rigorosamente as exigências do Coren/SE, quanto

à identificação de seus funcionários quando da execução dos trabalhos.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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18.1. O objeto deste  Pregão será adjudicado à  licitante vencedora, depois de  decididos os

recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação da Presidência do Coren/SE.

18.2. A adjudicação do objeto deste certame será promovida pelo pregoeiro, sempre que não

houver recurso ou após sua apreciação, pela autoridade imediatamente superior ou o Pró-

Reitor de Administração.

18.3. A homologação da licitação é de responsabilidade do Pró-Reitor de Administração e só

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pelo pregoeiro,

ou, quando houver recurso, pelo próprio Pró-Reitor.

19. DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

19.1. A licitante vencedora será notificada pelo Coren/SE para, por escrito, através de fax ou

e-mail, identificar o responsável legal que irá assinar o contrato, bem como o responsável

técnico pela direção dos serviços, no prazo estipulado pelo órgão.

19.2. Após  as  providências  enumeradas  no  subitem  anterior,  a  licitante  vencedora  será

notificada a assinar o contrato no prazo máximo de 3 (três) dias úteis.

19.3. O Termo de Contrato só será assinado após o cumprimento das providências referidas

nos subitens anteriores, subordinando-se à legislação que rege a matéria, especificamente à

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas do Direito Público

aplicáveis.

19.4. Os prazos de convocação poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito

pela Administração (§ 1º do art. 64 da Lei 8.666/93).

19.5. Ocorrerá a desclassificação da licitante vencedora por desatendimento as providências,

que se referem os itens anteriores ou por estar com seu registro no SICAF irregular.   O

Coren/SE convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes, se não preferir

proceder à nova Licitação, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 64, da Lei Federal

nº 8.666/93.
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19.6. O Coren/SE  se  reserva  o  direito  de  adjudicar  no  todo ou em parte  a  execução  dos

serviços, objeto deste Edital, até os limites estabelecidos pelo parágrafo 1º, do artigo 65 da

Lei Federal nº 8.666/93.

19.7. A recusa injustificada  da licitante  vencedora em assinar  o contrato,  dentro do prazo

estabelecido  em item anterior,  caracteriza  descumprimento  total  da obrigação até  então

assumida,  sujeitando-se às penalidades  de advertência  e suspensão por 2 (dois) anos de

licitar com o Coren/SE.

19.8. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez,  por igual

período,  quando solicitado pela  licitante  vencedora durante o seu transcurso,  desde que

ocorra motivo justificado e aceito pelo Coren/SE.

19.9. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas

condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para

assiná-lo,  após  negociação,  aceitação  da  proposta  e  comprovação  dos  requisitos  de

habilitação.

19.10. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer condição apresentada pela

licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos

deste Edital.

19.11. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertu-

ra da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

19.12. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, ficam as

licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

19.13. O contrato poderá ser prorrogado por períodos iguais, conforme art. 57, inciso IV da

Lei 8.666/93, desde que em acordo entre as partes, até o limite máximo de 48 (quarenta e

oito) meses.
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20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

20.1. Não será exigido garantia de execução.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento do serviço executado, será efetuado de acordo com o preço estabelecido e

constante na Proposta de Preços resultante dos lances do Pregão, apresentado pela licitante

vencedora  e  que  fará  parte  integrante  do  Termo  de  Contrato,  observando-se  ainda,  as

disposições específicas do Termo de Referência e do Contrato.

21.2. O pagamento dos serviços executados pela Adjudicatária e aceitos definitivamente pelo

Coren/SE será efetuado em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob

qualquer pretexto.

21.3. O pagamento de cada parcela será efetuado em nome da Adjudicatária, mediante ordem

bancária em conta corrente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota

Fiscal  de Serviços/Fatura que deverá ser  entregue ao Fiscal,  que atestará  a  validade da

mesma,  em  caso  de  conformidade  dos  serviços  e  regularidade  fiscal,  para  posterior

pagamento.

21.4. A  primeira  Nota  Fiscal  de  Serviço/Fatura  a  ser  apresentada  terá  como  período  de

referência o dia de início da prestação dos serviços e o último desse mês.

21.5. A não  observância  dos  prazos  legais  para  pagamento  mensal  dos  salários  e  do  13º

décimo  terceiro  salário  do  pessoal  que  executará  os  serviços  na  UFF  sujeitará  a

Adjudicatária ás sanções previstas neste edital. 

21.6. As faturas só serão liberadas, após o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

22. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
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22.1. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços continuados contratados com prazo

de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo

de um ano e de acordo com o previsto na IN n.º 02 de 30 de abril de 2008, de forma a

manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

22.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da

data de assinatura do contrato. 

22.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da

última repactuação ocorrida. 

22.4. As  repactuações  serão  precedidas  de  solicitação  da  contratada,  acompanhada  de

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de

custos e formação de preços.

22.5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta

inicial,  exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,  sentença

normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

22.6. No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

23. DA FISCALIZAÇÃO

23.1. Nos termos do art.  67,  caput  e § 1°,  da Lei  n° 8.666/93, o Coren/SE designará um

representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro

próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e  determinando  o  que  for

necessário para regularização das falhas ou defeitos observados.

23.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão

ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes

23.3. Da  mesma  forma,  a  Adjudicatária  deverá  indicar  um  preposto  para,  se  aceito  pela

Contratante, representá-la na execução do Contrato.

23.4. Nos termos da Lei n° 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução

dos serviços o Contrato assinado, acompanhado da Nota de Empenho.
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23.5. O Coren/SE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo

com o Contrato.

23.6. Quaisquer  exigências  da  fiscalização,  inerentes  ao  objeto  do  Contrato,  deverão  ser

prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para a Contratante.

23.7. A  fiscalização  do  Coren/SE  não  permitirá  que  a  mão  de  obra  execute  tarefas  em

desacordo com as preestabelecidas.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

24.1. Com  fundamento  no  artigo  7º  da  Lei  nº  10.520/2002  e  no  art.  28  do  Decreto  nº

5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e

Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a

ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante que:

24.1.1. não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua

proposta;

24.1.2. deixar de entregar documentação exigida neste Edital;

24.1.3. apresentar documentação falsa;

24.1.4. não mantiver a proposta;

24.1.5. comportar-se de modo inidôneo;

24.1.6. fizer declaração falsa;

24.1.7. cometer fraude fiscal.

24.2. As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF e, no caso de suspensão

de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas

previstas no contrato e das demais cominações legais. 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. É vedado à CONTRATADA, contratar funcionário para a prestação de serviço, objeto
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desta licitação, que seja familiar de funcionário da CONTRATANTE ou que exerça cargo

em comissão ou função de confiança (Art. 7º do Decreto n.º 7.203/2010 de 04 de junho de

2010).

25.2. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração através da Presidência

do Coren/SE, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar o ato. Poderá também, ser anulada por vício ou ilegalidade, a modo

próprio ou por provocação de terceiros, sem que os licitantes tenham direitos a qualquer

indenização, obedecendo ao disposto no Artigo 18, do Decreto nº 3.555/2000.

25.3. Qualquer  modificação  no  presente  edital  será  divulgada  pela  mesma  forma  que  se

divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo, inicialmente, estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

25.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do

início  e  incluir-se-á  o  do  vencimento,  vencendo-se  os  prazos  somente  em  dias  de

expediente normais.

25.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,

estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da

licitante,  desde  que  sejam  possíveis  as  aferições  das  suas  qualificações  e  as  exatas

compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

25.8. As  normas  que  disciplinam  este  pregão,  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da

ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  sem  comprometimento  dos  interesses  da

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

25.9. Quaisquer informações complementares sobre o presente edital e seus anexos poderão

ser obtidas na Comissão Permanente de Licitações do Coren/SE, no horário das 08:00h às

14:00h, ou pelo telefone (79) 3216-6327, e-mail: licitacoes@corensergipe.org.br
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25.10. Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a

Presidência do Coren/SE, comunicará os fatos verificados à Assessoria Jurídica, bem como

ao Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal para as providências devidas.

 DO FORO

25.11. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal de Aracaju/SE, Seção

Judiciária do Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

Aracaju, 05 de fevereiro de 2016.

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS

Presidente

Coren/SE
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO
1.1. A  Contratante  está  empenhada  em  implantar  sistemas  informatizados  para  um  efetivo

controle  dos  lançamentos  das  contribuições,  acompanhamento  da  arrecadação,  cobrança

administrativa  e  dívida  ativa,  controle  da  execução  orçamentária,  bem  como  o  controle  dos

Processos administrativos e judiciais.
1.2. A modernização administrativa de um CONSELHO requer, entre outras coisas, um suporte

técnico especializado, principalmente no que diz respeito à área de informática, onde o ritmo de

mudanças é muito constante e cada vez mais rápido. 
1.3. A eficiência, além da melhoria dos processos administrativos, passa pela racionalização do

gasto público. Nesse sentido, é indispensável um controle específico sobre as receitas e despesas.
1.4. O presente documento apresenta as principais orientações e especificações para a realização

da atividade objeto deste Termo de Referência.
1.5. Tendo em vista o interesse da Contratante do meio técnico especializado na contratação para

locação e manutenção de Sistema de Contabilidade Pública e Orçamento Público, apresenta este

Termo de Referência.

2. OBJETO
2.1. Contratação  de  Empresa  especializada  para  locação  e  manutenção  de  Sistema  de

Contabilidade Pública e Orçamento Público, com customização, instalação, manutenção técnica e

treinamento de pessoal, conforme especificações e condições contidas neste Termo de Referência.

3. CONTEXTO
3.1. Trata-se de Sistema Corporativo que não pode sofrer descontinuidade em sua utilização, sob

pena  de  não  enviarmos  as  informações  ao  COFEN  em  tempo  hábil  e  não  atendermos  a  Lei

Complementar  131/2009 que prevê a disponibilização,  em tempo real,  das informações  sobre a

receita e despesa.
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4. ATIVIDADES
4.1. As atividades a serem desenvolvidas contemplam:
4.1.1. Instalação  do Sistema de  Contabilidade  Pública  e  Orçamento  Público  em equipamentos

disponibilizados pela Contratante;
4.1.2. Consultoria para implantação dos saldos bancários e contábeis, bem como a equivalência do

plano de contas com o adotado pelo COFEN e a Secretaria do Tesouro Nacional-STN;
4.1.3. Acompanhamento “in loco” durante um período mínimo de 30 (trinta) dias úteis, podendo

ser  não  consecutivos.  Sendo  não  consecutivos,  os  períodos  não  serão  superiores  a  três.  Neste

acompanhamento, não serão computados o período destinado ao treinamento. Deverá ser definida

toda customização necessária.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Atender prontamente aos chamados do COREN/SE, deslocando-se para o local determinado

na Requisição de Fornecimento;
5.2. Atender  e  repassar,  tempestivamente,  através  de  seu  preposto/responsável  técnico  e/ou

administrativos, a comunicação das solicitações do COREN/SE.

6.  RESULTADOS ESPERADOS
6.1. Elaboração do Plano Plurianual;
6.2. Elaboração da Proposta Orçamentária;
6.3. Execução Orçamentária e Contábil;
6.4. Prestação de Contas perante o COFEN e os órgãos de controle  nos prazos previstos;
6.5. Possibilidade de publicação, em tempo real, através da Internet, conforme disciplina a Lei

Complementar 131/2009;
6.6. Publicação  nos  prazos  previstos  dos  Relatórios  da  Lei  Complementar  101/2000 (Lei  de

Responsabilidade Fiscal);

7.  HABILIDADES REQUERIDAS
7.1. A licitante deverá comprovar que presta o serviço objeto deste Termo, com a apresentação

de Declaração, emitida por órgão público.
7.2. A Licitante  não poderá alegar  posteriormente  a  insuficiência  de dados e/ou informações

pertinentes.
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8.  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços de treinamento e implantação do sistema deverá ser executado em no máximo

30 (trinta) dias corridos.
8.2. As alterações  na Legislação Federal,  bem como as  Resoluções  do COFEN, deverão ser

implementadas  em tempo hábil,  de modo que não causem nenhum prejuízo quanto ao seu fiel

cumprimento por parte da Contratante.
8.3. Os  serviços  deverão  ser  executados  preferencialmente  na  sede  da  Licitante.  Caso  seja

imprescindível, após a fase de implantação e treinamento, a estada de técnicos da Licitante, deverá

ser mantido contato com a Contratante sem custos com a mesma.
8.4. A Licitante deverá ter solução de contingência, caso uma nova versão impossibilite o uso do

sistema  por  parte  dos  colaboradores  da  Contratante,  de  modo  que  não  provoque  problema  de

continuidade dos serviços.

9. MODELO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO
9.1. A  Licitante  terá  que  manter  um  Acordo  de  Nível  de  Serviço  (SLA  –  Service  Level

Agreement)  mínimo  de  75%,  conforme  critérios  adiante  estabelecidos.  Caso  o  nível  apurado

periodicamente esteja abaixo de 75%, a Licitante será notificada para apresentar as razões que tenha

e, se julgadas improcedentes, deverá comprometer-se a efetuar correções visando atingir o nível de

75% aqui estabelecido dentro de um prazo a ser definido contratante.
9.2. Se o percentual  mínimo  de  40%  não  for  atingido  por  três  aferições consecutivas  em

meses distintos, depois de decorridos 30 (trinta) dias de julgada improcedente a  defesa do Licitante,

fica  facultado  a  Contratante  a  suspensão  dos  pagamentos  por  até  90   (noventa)  dias  e,  na

reincidência, a rescisão unilateral do Contrato,  sem prejuízo das penalidades abaixo previstas.
9.3. A apuração do nível de serviço será feita a cada dez chamadas, no mínimo, sempre ao final

do mês, e levando-se em consideração os seguintes itens:
9.3.1. Número de chamados solucionados que não precisaram ser reabertos dividido pelo número

total de chamados no período avaliado;
9.3.2. Número de chamados solucionados no prazo previsto dividido pelo total de chamados no

período avaliado.
9.4. A nota final será a média aritmética das notas obtidas pelos itens acima.
9.5. O não alcance do nível  de serviço,  pela  Licitante,  faculta  à Contratante  a aplicação das

seguintes penalidades:
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9.5.1. Nível de serviço > 60% e < 75% - multa  de 10% (dez  por cento) do valor mensal  do

contrato;
9.5.2. Nível de serviço > 50% e <= 60% - multa de 20% (vinte por cento) do valor mensal do

contrato;
9.5.3. Nível de serviço > 40% e <= 50% - multa de 30% (trinta por cento) do valor

mensal do contrato;
9.5.4. Nível de serviço <= 40% - multa  de  60% (sessenta  por cento) do valor mensal do contrato.
9.6. Antes da aplicação de qualquer sanção à Licitante ser-lhe-á aberto prazo de, no mínimo,

cinco dias úteis para defesa, contado do recebimento comprovado da notificação, que poderá ser por

meio eletrônico.
9.7. As soluções de emergência e contorno, previstas no caso de ocorrências  com prioridade

Crítica e Alta não serão computadas como “chamados que precisaram ser reabertos”.
9.8. A Licitante deverá disponibilizar, via Internet, um aplicativo que possibilite a Contratante a

abertura e acompanhamento dos chamados.
9.9. A  Licitante  deverá  atender  aos  chamados  utilizando-se  o  critério  de  priorização  aqui

definido. Utilizar-se-á os seguintes níveis de priorização:

PRIORIDADE IMPACTO/URGÊNCIA TEMPO

Crítica

Sistema  Parado;

Sistema apresenta erro que compromete a
observância  de  prazo  inadiável;

Número  significativo  de  servidores
afetados pela paralisação.

Ação  imediata  em  até  60
minutos  da  abertura  do
chamado  com  resolução  em
até  12  horas;

Deverá apresentar  solução de
emergência.

Alta

Funcionalidade  com  problema  mas  sem
comprometer  a  operação  do  sistema;

Não há compromisso imediato e inadiável
do  usuário;

Alguns servidores  precisam ter  a  solução
dos seus interesses adiada.

Ação  em  até  2  horas  da
abertura  do  chamado  com
resolução  em  24  horas;

Deverá apresentar  solução de
contorno.

Média
Erro  ou  mau  funcionamento  não
enquadrado nas categorias anteriores.

Ação  dentro  de  4  horas  da
abertura  do  chamado  e
resolução em 40 horas.

Baixa
Tempo para conclusão não é requerido e o
trabalho normal pode continuar.

Ação em 8 horas da abertura
do  chamado  e  resolução  em
prazo de comum acordo.
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9.10. Durante a abertura do chamado, a Contratante informará o nível de priorização, que poderá

ser contestado pela Licitante, sempre após o atendimento.
9.11. As horas serão sempre contadas levando-se em conta o período de 08:00h às 12:00h e das

14:00h às 18:00h, nos dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, na sede da Licitante.
9.12. Todos os chamados deverão ter seu tempo para atendimento cumprido, independentemente

da abertura de novo chamado com prioridade maior.
9.13. A Contratante  não se responsabilizará  por testes em alterações  efetuadas  e/ou em novas

implementações efetuadas no Sistema. A Licitante deverá liberar nova versão do Sistema atendendo

perfeitamente aos requisitos da alteração e/ou da nova funcionalidade necessária à execução dos

trabalhos.
9.14. Em caso de serviços de manutenção não cobertos por este Termo de Referência,  deverá

haver entendimento entre as partes.

10. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS
10.1. A Licitante  não poderá  transferir  a  outrem,  no  todo ou em parte,  o  objeto  da  presente

contratação.
10.2. A Licitante  deverá  arcar  com quaisquer  danos  ou  prejuízos  causados  a  contratante.  Os

valores correspondentes deverão ser descontados da fatura seguinte, ou ajuizada a dívida, se for o

caso, sem prejuízo das demais sanções previstas.
10.3. A Licitante deverá comunicar à Contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência

de acidentes  verificada  no curso da execução contratual,  bem como toda ocorrência  que esteja

prejudicando a prestação dos serviços e o cumprimento dos níveis de serviços acordados.
10.4. Licitante  deverá  aceitar  que  a  Contratante  rejeite,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços

executados em desacordo com as normas estabelecidas neste Termo de Referência.
10.5. Qualquer dúvida que por ventura exista por parte da Licitante, poderá ser dirimida junto ao

pessoal indicado pela Contratante, obtendo os esclarecimentos necessários.
10.6. Somente uma Licitante poderá ganhar toda a execução dos serviços.
10.7. O valor  a título  de locação e manutenção será pago mensalmente,  após a  prestação dos
serviços e a apresentação da Nota Fiscal, estando inclusos os custos com implantação e treinamento
de no máximo 5 (cinco) usuários.
10.8. A Licitante deverá apresentar o valor da implantação e o valor mensal e total da locação com

manutenção.
10.9. A Contratante terá um prazo de 10 (dez) dias, após a realização dos serviços, para efetuar o

pagamento.
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10.10. O Contrato terá vigência de 01 (um ano), podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57,

inciso I e II da Lei nº 8.666/1993.
10.11. O Sistema a ser instalado pela Licitante não deverá causar incompatibilidade com outros já

instalados na Contratante, sendo de responsabilidade da Licitante a sua perfeita adequação.
10.12. Caberá  a  CONTRATADA  migrar  os  dados  do  sistema  anterior  para  o banco  de

dados do Sistema ofertado.

11. REQUISITOS EXIGIDOS
11.1 Ser desenvolvido na arquitetura cliente/servidor, compatível com ambiente multiusuário;
11.2 Apresentar interface gráfica e em português;
11.3 Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra violação

dos dados ou acessos indevidos às informações (senha), controlando o tipo de acesso (consultar,

incluir/alterar e excluir) que cada usuário terá em cada tela dos sistemas em função do seu perfil;
11.4 Possibilidade de processamento com atualização on-line dos dados de entrada (acesso às

informações atualizadas);
11.5 Não haver necessidade de retrabalho, ou seja, a inclusão/alteração de informações na base de

dados,  ser  totalmente  corporativa,  de  forma  que  uma  atividade  executada  por  um  setor,  seja

totalmente apreciada pelos demais;
11.6 Controlar a cronologia dos lançamentos.
11.7 Manter log de todas as transações  efetuadas  com informação de,  no mínimo:  código do

usuário,  conteúdo  anterior,  conteúdo  atual,  data  e  hora  da  alteração/inclusão/deleção,

preferencialmente a partir do próprio banco de dados;
11.8 Parametrizável pelo usuário;
11.9 Possibilitar a inclusão do logotipo da Contratante, que constará de todos os relatórios;
11.10 Visualizar  relatórios  em tela,  com saída para impressora,  disco rígido ou exportados,  no

mínimo, nos formatos PDF e XLS;
11.11 Possuir  mecanismo que efetue  atualização  automática  dos  programas  sempre  que  forem

geradas novas versões;
11.12 Elaborar proposta orçamentária anual a ser enviada ao COFEN para o próximo exercício

financeiro, em paralelo com a execução atual e utilizando os dados já disponíveis até o momento;
11.13 Elaborar orçamento plurianual;
11.14 Emitir todos os quadros legais exigidos pela Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores;
11.15 Emitir todos  os  relatórios para  atender  a Lei  nº  101/2000 (Lei  de Responsabilidade

Fiscal Portaria  nº 249/2010 do Ministério da Fazenda/Secretaria  do Tesouro Nacional)  e

alterações posteriores;
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11.16 Efetuar a contabilização dos lançamentos. Esta deverá ser de forma automática e na hora,

como por exemplo:  assim que um empenho for efetuado, todas as partidas contábeis referentes a

este lançamento são executadas, sem a necessidade de procedimento algum adicional;
11.17 Utilizar bloqueio em dotações de acordo como limite definido por lei pela contratante;
11.18 Operacionalizar  automaticamente  o  orçamento  aprovado,  caracterizando  o  início  da

execução orçamentária para um novo exercício;
11.19 Registrar suplementação e redução de dotações atualizando simultaneamente os respectivos

valores e emitindo os relatórios correspondentes;
11.20 Possuir livre elaboração do plano de contas, de acordo com a legislação vigente;
11.21 Utilizar históricos padronizados e históricos com texto livre;
11.22 Possuir  estornos de movimentos  registrados (receitas  e  pagamentos),  efetuando todos os

ajustes necessários;
11.23 Possuir  liquidação da despesa (relacionando  um ou vários  documentos  a  um empenho),

podendo liquidar total ou parcialmente;
11.24 Impedir que a liquidação seja efetuada antes do empenho;
11.25 Impedir que a liquidação ultrapasse o valor do empenho;
11.26 Indicar os documentos da liquidação, suas retenções e vencimentos;
11.27 Possuir anulação total ou parcial de empenho, evitando que:
11.27.1. O valor anulado ultrapasse o valor do empenho ou o seu saldo;
11.27.2. A data de anulação seja anterior a data do empenho;
11.28. Efetuar controle de empenhos por estimativa, globais (parcelados) ou ordinários;
11.29. Possuir execução orçamentária dentro dos limites fixados para cada dotação, de acordo com

os valores previstos para cada uma, não permitindo saldo negativo nas dotações;
11.30. Deverá  emitir  os  relatórios  da  execução  orçamentária  e  contábeis  para  cada  órgão  e  o

consolidado;
11.31. Possuir execução extra orçamentária;
11.32. Controlar restos a pagar processados e não processados;
11.33. Apresentar conta corrente dos fornecedores, mostrando o total empenhado, liquidado e pago

em um período informado pelo usuário para cada um dos fornecedores ou para um fornecedor

específico;
11.34. Apresentar o montante empenhado, liquidado e pago por desdobramento do elemento de

despesa, em cada mês, e por órgão ou consolidado (todos os órgãos);
11.35. Controlar  o  vencimento  dos  empenhos  que  serão  pagos  parceladamente,  relacionando

parcelas a vencer e vencidas;
11.36. Permitir que, em função de diligências do COFEN, lançamento com data de movimentação

retroativa à data de movimentação atual da contabilidade seja efetuado, corrigindo falhas apontadas;
11.37. Possuir consultas em tela da movimentação e saldo de contas bancárias de qualquer período;
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11.38. Emitir empenho;
11.39. Emitir relatório com previsão de pagamentos, com base nas despesas liquidadas;
11.40. Emitir ordens bancárias para agrupamento de pagamentos;
11.41. Emitir anulações de empenho;
11.42. Possuir facilidades para reimpressão de quaisquer documentos;
11.43. Emitir relatório com a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas,

orçamentárias e extra orçamentárias;
11.44. Emitir relatório com movimento diário de empenhos (no mínimo por órgão e por dotação);
11.45. Emitir relatório com pagamentos de fornecedores (no mínimo por órgão e por fornecedor);
11.46. Emitir razão de qualquer conta;
11.47. Emitir relatório com saldo de dotações (geral e por dotação);
11.48. Emitir  relatório  com os restos a pagar  mostrando número do empenho original,  dotação

original, fornecedor, valor processado e não processado;
11.49. Emitir relatório com a movimentação orçamentária e extra- orçamentária;
11.50. Emitir  relatório com a posição atual das dotações quanto a situação da despesa (orçado,

suplementado, reduzido, empenhado no mês e no ano, liquidado no mês e no ano, pagamento no

mês e no ano, devolvido no mês e no ano, saldo a empenhar, saldo a liquidar e saldo a pagar);
11.51. Emitir relatório sobre pagamentos efetuados por conta bancária e mostrando o CPF/CNPJ do

fornecedor;
11.52. Preparar dados para o exercício seguinte, através do controle de saldos contábeis e restos a

pagar, mantendo as dotações e números de empenhos de exercícios anteriores;
11.53. Possibilitar, no final do exercício, a anulação automática dos empenhos por estimativa, não

permitindo a inclusão automática em restos a pagar;
11.54. Emitir relatório do diário contábil;
11.55. Emitir  todos  os  relatórios  de  periodicidade  mensal,  podendo  ser  emitidos  a  qualquer

momento (parciais no caso de não se ter acabado o mês) e também de meses anteriores;
11.56. Permitir  que  o  empenho  ao  final  do  exercício,  os  que  apresentarem  saldo,  possam ser

inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação;
11.57. Possuir rotina para emissão e impressão de cheques;
11.58. Permitir o início de novo exercício sem o encerramento do anterior;
11.59. Disponibilizar para Contratante um portal integrado com o sistema contábil que atenda

a Lei Complementar 131/2009 e o Decreto 7.185/2010, de 27/05/2010 (publicação em tempo real

da receita e despesa pública sem a intervenção humana);
11.60. Possuir fechamento diário, não possibilitar um lançamento com a data anterior a data do

fechamento;
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11.61. Efetuar transferência bancária entre contas correntes do mesmo órgão e repasses entre contas

correntes  de  órgãos  diferentes.  No  repasse,  deve  gerar  automaticamente  a  despesa,  ordem  de

pagamento e o pagamento referente ao órgão de origem e a receita referente ao órgão de destino;
11.62. Permitir que as consultas efetuadas possam ser exportadas, no formato XLS, PDF, DOC e

RTF.
11.63. Possibilitar a visualização, impressão ou exportação de dados de exercícios anteriores sem

ter que mudar de ambiente;
11.64. Apresentar demonstrativo da despesa empenhada, liquidada de maneira consolidada;
11.65. Visualizar nos empenhos as seguintes informações: anulações, liquidações e pagamentos;
11.66. Registrar  os  documentos  que  respaldam  as  liquidações,  tais  como:  nota  fiscal,  recibo,

repasse de recurso, diária, folha de pagamento, bilhete de passagem e documento diverso;
11.67. Permitir anulação de liquidação desde que possua saldo para anulação;
11.68. Emitir nota de anulação de liquidação;
11.69. Permitir que a devolução de pagamento seja total ou parcial;
11.70. Emitir nota de devolução de pagamento;
11.71. Permitir o cadastramento do fornecedor durante a digitação do empenho quando este não

estiver cadastrado;
11.72. Controlar os empenhos de adiantamentos visualizando os que estão em aberto e permitindo

o lançamento dos documentos comprobatórios;
11.73. Encerrar automaticamente o empenho de adiantamento quando da devolução total ou parcial

de pagamento;
11.74. Não permitir que empenhos estimativos se tornem restos a pagar;
11.75. Visualizar os valores liquidados, anulados e o saldo dos restos a pagar;
11.76. Possuir anulação de restos a pagar, total ou parcial, verificando se o mesmo não se encontra

liquidado;
11.77. As rotinas diárias deverão independer do fechamento mensal, permitindo lançamentos do

próximo mês sem que o anterior esteja fechado;
11.78. Emitir  relatório  demonstrativo  da  receita  orçamentária  que mostre:  receita  orçamentária,

valor previsto, valor arrecadado no período, valor arrecadado no ano e valor por arrecadar, podendo

o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas;
11.79. Emitir  relatório  demonstrativo  da  receita  extra  orçamentária  que  mostre:   receita  extra

orçamentária, valor arrecadado no período e valor arrecadado no ano, podendo o usuário escolher o

mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas;
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11.80. Emitir  relatório do diário da receita que mostre:  receita,  mês e dia do lançamento,  valor

arrecadado no dia, valor arrecadado no mês, valor arrecadado no exercício e valor por arrecadar,

podendo o usuário especificar um intervalo de datas;
11.81. Emitir relatório das alterações orçamentárias, mostrando a dotação, dispositivo legal, data e

valor;
11.82. Permitir  anulação  de  ordem  de  pagamento  referente  a:   empenho,  despesa  extra

orçamentária, restos a pagar ou devolução de receita;
11.83. Apresentar em tela um resumo da OP, mostrando: total liquidado, total anulado e total pago

daquela OP;
11.84. Emitir relatório mostrando as contas bancárias e o saldo anterior, valor de débitos, valor de

créditos e saldo atual para um determinado órgão, permitindo especificar o período desejado;
11.85. Possuir consulta da posição das dotações devendo mostrar:  valor orçado, valor reduzido no

mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado, valor empenhado no mês e no

ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado no mês e no ano, valor pago no mês e no ano,

valor devolvido no mês e no ano e o saldo atual da dotação;
11.86. Emitir relatório por natureza da despesa, mostrando para o mês escolhido pelo usuário, os

valores empenhados, liquidados e pagos e a totalização do mês;
11.87. Emitir  relatório  de  empenhos  em  aberto,  mostrando:   número  do  empenho,  data  do

empenho,  nome do fornecedor,  dotação,  valor  empenhado,  valor  liquidado,  valor  pago, valor  a

liquidar e valor a pagar;
11.88. Emitir demonstrativo da despesa empenhada, para mês escolhido pelo usuário, mostrando a

dotação, a natureza da despesa até o nível do desdobramento do elemento de despesa, valor orçado,

valor empenhado no mês e no ano e valor a empenhar;
11.89. Emitir  relatório  com análise  da  despesa,  podendo  o  usuário  escolher  o  período.   Deve

permitir  agrupamento  por:  função,  sub-função,  programa  ou  fonte  de  recurso.   Deve  mostrar:

agrupamento escolhido, valor orçado, valor empenhado no período e no ano, valor liquidado no

período e no ano, valor pago no período e no ano; 
11.90. Emitir  relatório  diário de empenhos  mostrando:  número do empenho,  data  do empenho,

nome do fornecedor, dotação e valor do empenho;
11.91. Emitir relatório com os empenhos cadastrados devendo mostrar: número do empenho, data

do  empenho,  valor  do  empenho,  fornecedor,  ordens  de  pagamento  (OP)  para  esse  empenho

mostrando o valor e data de pagamento da OP;
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11.92. Emitir  relatório  da  despesa  extra  orçamentária  para  período  informado  pelo  usuário,

mostrando: saldo anterior, valor da despesa, valor pago e valor a pagar;
11.93. Emitir  relatório  de  adiantamentos  concedidos  para  um período  informado  pelo  usuário,

mostrando responsável, valor e se já houve prestação de contas;
11.94. Emitir relatório das anulações de ordens de pagamento;
11.95. Emitir relatório de restos a pagar pagos, mostrando identificação do resto, fornecedor, data

do pagamento e valor pago;
11.96. Emitir  relatório  agrupado  por  fonte  do  recurso  mostrando:  valor  orçado  em cada  fonte

(receita e despesa), valor arrecadado em cada fonte, valor empenhado em cada fonte, saldo a

arrecadar  e saldo a empenhar.  O usuário poderá escolher o mês de referência,  onde deverá ser

mostrado os valores no mês e até o mês;
11.97. Emitir  relatório com listagem dos pagamentos  efetuados agrupados por conta bancária e

ordenados por data  de pagamento,  identificando  o fornecedor,  data do pagamento,  valor pago,

número do empenho e dotação, para um período especificado pelo usuário;
11.98. Emitir relatório que mostre toda movimentação de uma conta corrente apresentando: conta

corrente, saldo anterior, data do lançamento, valor a crédito, valor a débito, histórico, número do

documento e saldo, para um período informado pelo usuário;
11.99. Emitir  relatório  diário  da  tesouraria  mostrando  agrupadamente  por  dia  do  movimento  e

conta corrente:  conta corrente, data do movimento, histórico, valor a crédito, valor a débito e total a

débito e a crédito do dia, para um período informado pelo usuário;
11.100. Emitir relatório de contas a pagar agrupados por data e em ordem crescente de data

de vencimento, mostrando: data de vencimento, número do empenho, nome do fornecedor, valor e

total a pagar no dia, para um período informado pelo usuário;
11.101. Emitir relatório das retenções efetuadas, mostrando:  beneficiário, número da ordem

de pagamento, data da ordem de pagamento, histórico, data do pagamento, valor do pagamento,

valor da retenção e total  das retenções para cada beneficiário,  para um período informado pelo

usuário;
11.102. Possibilitar a inserção de lançamentos contábeis manuais;
11.103. Transferir automaticamente os empenhos com saldo a pagar para restos a pagar;
11.104. Apurar o resultado do exercício,  gerando  automaticamente  seus lançamentos;
11.105. Efetuar abertura de novo exercício com seus saldos contábeis iniciais;
11.106. Emitir listagem para conferência dos lançamentos contábeis ordenados por operação

e mostrando: operação, descrição do lançamento e valor para um período informado pelo usuário;
11.107. Emitir o diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário;
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11.108. Emitir a razão dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário,

para uma conta contábil ou grupo de contas contábeis;
11.109. Emitir balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou não

os lançamentos de encerramento do exercício;
11.110. Ser desenvolvido em plataforma Windows com banco de dados ou em Linguagem

SQL ou arquitetura Cloud Computing.
11.111. Possuir conciliação bancária dispondo de rotina que processe arquivo gerado através

do site na Internet da instituição bancária ou enviado por esta, especialmente do Banco do Brasil,

Caixa Econômica Federal com todo o movimento de entrada e saída e saldo final das contas;
11.112. Possuir comparativo do balanço anterior com o balanço encerrado.

12. PRAZO
12.1. A contratação objeto deste Projeto Básico terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogada por iguais e sucessivos períodos, respeitando-se o limite de 48 (quarenta e oito) meses.

13. PREÇO ESTIMADO DO SERVIÇO
13.1. O COREN/SE obteve o preço estimado de referência para a referida contratação através de

pesquisa no mercado.

ITEM DESCRIÇÃO Unidade
Quant.

Estimada
Valor

unitário  (R$)
Valor total

(R$)

1

Contratação de empresa especializada

para fornecimento de licença de uso e

manutenção de sistema de

Contabilidade  Pública e Orçamento

Público, com  customização,  instalação,

manutenção técnica e treinamento de

pessoal

Mês 12 (doze) 1.672,33 20.067,96

VALOR GLOBAL 20.067,96
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14. DAS ASSINATURAS

Declaro que sou responsável pela elaboração do presente Projeto Básico/Termo de Referência cujo
objeto  é  a contratação de empresa especializada para  fornecimento  de  licença  de  uso e
manutenção de sistema de Contabilidade  Pública e Orçamento Público,  com  customização,
instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal,  conforme especificações e  condições
contidas neste Termo de Referência.

GUILHERME DIANGELIS GOMES
Assessor – Tecnologia da Informação

Aprovado em 03 de fevereiro de 2016

LUCAS FERNANDES ARAÚJO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO

(INTERINO)

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
PRESIDENTE

COREN/SE
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ANEXO II

Minuta de Contrato

O  Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Sergipe  –  Coren/SE,  CNPJ  13.161.344/0001-24,

Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei n. 5.905/73, com sede na

Avenida Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP. 49.020-550, representado,

neste  ato,  por  sua  Presidente  Dra.  Maria  Cláudia  Tavares  de  Mattos,  brasileira,  enfermeira,

portadora  da  carteira  do  COREN-SE n.  39.139,  CPF  312.397.575-49,  doravante,  denominada,

CONTRATANTE  e  a  Empresa  ______________________________________,  CNPJ  nº

______________,  situada  _________________________________,  neste  ato  representada  na

forma  dos  seus  Estatutos/Regimento/Contrato  Social,  pela  (O)  Sra  (o).

_______________________, portador do documento de Identidade nº. ______________ e CPF nº.

_________________________,  aqui  denominada  CONTRATADA,  resolvem  firmar  o  presente

instrumento para Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços ,  autorizado

pelo despacho constante do processo administrativo  nº 05/2016, PE nº. 01/2016, que se regerá

pelas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002, subsidiariamente pela Lei Federal 123/06

e  pela  Legislação  Pertinente,  aplicado  supletivamente  as  disposições  de  direito  privado  e  os

princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

I - CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso e manutenção de sis-

tema de Contabilidade Pública e Orçamento Público, com customização, instalação, manutenção

técnica e treinamento de pessoal.

II – CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1.  As despesas  para o pagamento  deste  contrato  correrão por  conta dos recursos  da Dotação

Orçamentária a seguir especificada: 33.90.39 – 15 – Locação de Software.
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2.2.  A  despesa  para  os  exercícios  subsequentes,  quando  for  o  caso,  será  alocada  à  dotação

orçamentária  prevista  para  atendimento  desta  finalidade,  a  ser  consignada  ao  Coren/SE,  pelo

Orçamento Anual.

III –CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O valor global estimado pelos 12 (doze) meses é de R$ __________ (___________).

§ 1º. Os pagamentos devidos à Contratada, de acordo com o cumprimento do objeto contratual, no

prazo  de  até  15  (quinze)  dias  úteis  contados  da  data  da  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,

devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo

contratado. 

§ 2º. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será

devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de

tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

§ 3º. Na formulação da proposta de preço da contratada já estão inclusas todas as despesas com

transportes, seguros e custos relacionados com integral cumprimento do objeto, especialmente os de

natureza  tributária,  trabalhista  e  previdenciária,  ficando  esclarecido,  que  a  Administração  não

admitirá  qualquer  alegação  posterior  que  vise  o  ressarcimento  de  custos  não considerados  nos

preços ofertados. 

IV – CLÁUSULA QUARTA – PRAZO CONTRATUAL 

4.1. O prazo deste instrumento será de 12 (doze) meses, tendo seu termo inicial em __/__/__ e seu

termo final em __/__/__, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com a

Lei 8.666/93, art. 57.

4.2.  O prazo para  a  execução do contrato,  a  ser  celebrado,  será imediato,  a  contar  da data  da

assinatura, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, inciso IV, da Lei 8.666.

4.3 – Será permitido acréscimos e supressões até o limite de 25% nos termos da Lei de Licitações.
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V – CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem-se obrigações  da CONTRATADA o cumprimento  do disposto nos itens  5 a 11 do

Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2016.

VI – CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

6.1. Acompanhar  e fiscalizar,  sob a responsabilidade de servidor designado pelo COREN/SE, a

execução dos serviços; 

6.2. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste contrato;

6.3.  Fornecer   atestados  de  capacidade   técnica  quando  solicitado,  desde  que   atendidas   as

obrigações contratuais; 

6.4. Realizar a publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial.

6.5. Efetuar o pagamento ajustado;

6.6. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato.

VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

O  atraso  injustificado  na  execução  dos  serviços,  bem  como  a  inexecução  total  ou  parcial  do

contrato, sujeitará a CONTRATADA à aplicação das sanções definidas a seguir: 

I.  Advertência; 

II.  Multa  de  0,5%  ao  dia,  aplicada  sobre  o  valor  do  serviço  não  realizado,  no  caso  de

atraso  na execução; 

III.  Multa de 10%  , aplicada sobre o valor do contrato, no caso de  inexecução  total ou  rescisão

por culpa da CONTRATADA;

IV.  Multa de 10%,  aplicada  sobre o valor do  contrato, no  caso de  recusa  injustificada  em

assinar o contrato; 

V.  Multa  de  0,5%  ao  dia,  aplicada  sobre  o  valor  do  contrato,  por  descumprimento  de

outras obrigações previstas nestas Edital e seus Anexos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor

da contratação,  e  poderá  ser  descontada  dos  pagamentos  devidos  pelo  COREN/SE,  ou

cobrada  diretamente  da empresa, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  As   sanções   estabelecidas   neste   instrumento   somente   serão

aplicadas através  de  regular  processo  administrativo,  observadas  as  garantias  constitucionais

do contraditório e da ampla defesa.

VIII – CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO

SERVIÇO 

8.1. O acompanhamento e fiscalização do objeto deste contrato serão realizados por servidor deste

Coren/SE.

8.2. O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, até a verificação da conformidade

do objeto deste contrato com o especificado no anexo I deste Contrato.

8.3. Após verificar que o objeto deste contrato foi executado em conformidade com o especificado

no Anexo Único deste contrato, o Servidor Responsável atestará o recebimento definitivo.

IX – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências

contratuais previstas na lei nº 8.666/93.

§ 1º. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas

no art. 78 da Lei 8.666/93 

§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao

contratado direito a qualquer indenização. 

X – CLÁUSULA DÉCIMA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Os serviços serão prestados no local disponibilizado pela contratada.

10.2. Os Preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.
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XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

11.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Comarca de Aracaju, Estado da Sergipe, que

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas do presente contrato. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente

contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas,  que subscrevem

depois de lido e achado conforme.

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXX de 2016. 

_____________________________________ 

CONTRATANTE 

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe 

Maria Cláudia Tavares de Mattos

Presidente 

___________________________________ 

CONTRATADA 

DE ACORDO:

MOISÉS DOS REIS BARRETO
Procurador Jurídico

Coren/SE

TESTEMUNHAS: 

____________________________________ 

NOME: 

CPF:

________________________________________________ 

NOME:

CPF: 
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ANEXO III

Modelo de proposta

AO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

AV. HERMES FONTES, Nº 931

BAIRRO SALGADO FILHO

ARACAJU – SERGIPE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n° 01/2016-COREN/SE

DADOS DA EMPRESA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL:

NOME DE FANTASIA:
CNPJ:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

FAX:
E-MAIL:

NOME DA PESSOA PARA

ASSINATURA DO

CONTRATO:
Nº DA CARTEIRA DE

IDENTIDADE:
CPF:

Para  execução  dos  serviços  referentes  ao  Pregão  Eletrônico  nº  01/2016,  o  valor  da  nossa

proposta é de:
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ITEM DESCRIÇÃO Unid Quant. Estimada
Valor

unitário
(R$)

Valor total
(R$)

1

Contratação de empresa

especializada para

fornecimento de licença de

uso e manutenção de

sistema de Contabilidade

Pública e Orçamento

Público,  com

customização,  instalação,

manutenção técnica e

treinamento de pessoal

Mês 12 (doze)

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL POR EXTENSO

Declaramos que:

I. 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;

II. Nos  preços  apresentados  estão  inclusos  todos  os  custos  com salários,  encargos  sociais,

seguros, alimentação, transportes, uniformes, EPI’s, lucros, encargos fiscais e parafiscais, materiais

necessários para execução do objeto desta licitação, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas

indispensáveis para os fornecimentos licitados;

III. Na  execução  dos  serviços,  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;
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IV. Manteremos  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

V. Temos inteiro conhecimento das exigências e obrigações apresentadas no Pregão Eletrônico

nº 01/2016  – COREN/SE, inclusive aquelas contidas no ANEXO – I.

Aracaju/SE, _____ de _______________________ de 2016

______________________________________ 

RAZÃO SOCIAL

CNPJ: 

______________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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