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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017 

 

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 em 

exercício, Dra. Bruna Paula de Jesus Siqueira, brasileira, enfermeira, portadora da carteira do 

Coren/SE n. 262857-ENF, torna público licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do 

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme o ANEXO I – Termo de Referência deste Edital, 

constante do Processo Administrativo Coren/SE nº 016/2017, 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, pelos Decretos n. 3.555⁄2000, n. 5.450/2002 e n. 8.538/2015, 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: 

16/2017 16/2017 

 

V. OBJETO: 

Aquisição de baterias automotivas para veículos pertencentes ao Coren/SE. 
 

VII. FORMA DE EXECUÇÃO VIII. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 12 (doze) meses 
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IX. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DO CREDENCIAMENTO PARA A 

SESSÃO PÚBLICA 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/11/2017 

HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília/DF) / 09h00min (horário de Aracaju/SE) 

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 

ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.30.16.00.00 – Peças e acessórios para veículos. 

A despesa para os exercícios subsequentes, se 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacoes@corensergipe.org.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017 
 

 

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 POR ITEM” por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e sua equipe de 

apoio, designados pela Portaria n.º 027, de 1º de fevereiro de 2017, conforme descrito neste Edital e 

seus Anexos. 

O presente certame reger-se-á pela Lei n. 10.520⁄2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei 8.666⁄93 e suas alterações posteriores, pelos Decretos n. 

3.555/2000, 5.450/2005 e 8.538/2015, pela Lei Complementar n. 123⁄2006, demais Decretos e 

normas regulamentares aplicáveis à espécie, observadas as condições estabelecidas neste edital e 

seus anexos, constantes no Processo nº 16/2017 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: 27/11/2017 

Hora: 10:00h (Horário de Brasília) / 09:00h (Horário de Aracaju) 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de baterias automotivas para veículos pertencentes ao Coren/SE. 

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, elemento de despesa 33.90.30.16.00.00 – 

Peças e acessórios para veículos. 

2.2. As despesas com a contratação que porventura ultrapassem o exercício em curso estarão 

submetidas 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; 

Anexo I – A – Valor estimado da contratação 

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial. 

Anexo III – Minuta do Termo de Contrato; 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que: 

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

b) estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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 
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provedor do sistema ou ao Coren/SE responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.4. Não poderão participar deste Pregão: 

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

durante o prazo da sanção aplicada; 

b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

c) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

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

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

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 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; 

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

microempresas 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. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à proposta ou 

ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste Edital.  

5. ESCLARECIMENTOS INICIAIS 

5.1. 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 
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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). 

5.2. 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. 

5.2.1. 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; 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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.  

5.6. 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. 

5.7. 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. 

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


 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 
 

 

 

 
 

 
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 

5.8. 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: 

5.8.1. o preço por item e o valor total, conforme o disposto no Instrumento 

Convocatório; 

5.9. 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. 

5.10. 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. 

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

licitante, de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.12. 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. 

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

6.1. 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). 

6.2. 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.  

6.3. 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). 

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

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

6.5. 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. 

6.6. 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. 

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

sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

7. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÕES ANEXAS 

7.1. 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. 

7.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor da 

proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 

decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação. 

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

obrigatoriamente, especificar ou discriminar os produtos ofertados quanto à marca, modelo 

e prazo de garantia, bem como tudo o mais que permita identificá-lo, não podendo conter 

termos como “De acordo com o Anexo I do edital”, sob pena de desclassificação da 

licitante. 

7.4. 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 

http://www.comprasnet.gov.br/
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serão somente visualizadas pelo pregoeiro ou sua equipe na fase de habilitação, quando 

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

7.4.1. Declaração de Fatos Impeditivos, conforme regulamentação constante da 

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

7.4.2. 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; 

7.4.3. 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. 

7.4.4. A licitante, quando for o caso, 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. 123/2006 (Microempresa-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 

7.5. 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. 

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

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

7.7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

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

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

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

de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 



 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 
 

 

 

 
 

 
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 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

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

respectivo horário de registro e valor. 

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

for considerado inexequível. 

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

fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

8.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ela ofertado 

que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

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

dos atos realizados. 

8.9. 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. 

8.10. 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.  
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8.11. 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. 

9. DA EXCLUSIVIDADE ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

9.1. 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, no art. 34 da Lei n.º 

11.488/2007 e no Acórdão TCU nº 1932-29/16-P, 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 anual estimado para a aquisição pretendida (R$ 915,32) é inferior a 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a totalidade dos itens que compõem o Grupo 1.  

10.  DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

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

demais licitantes. 

11.  JULGAMENTO DA PROPOSTA 

11.1. Para julgamento da proposta será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

11.2. A planilha de custos e formação de preços, conforme modelo do Anexo III, deverá ser 

adequada ao valor do último lance proposto pela licitante e aceito pelo Pregoeiro e setor 

requisitante do serviço. 
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11.2.1. no preço devem estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as 

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

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

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

desclassificação; 

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

zero, excessivo ou manifestamente inexequível. 

11.3.1. 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.  

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

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

diligência, 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 

seguintes procedimentos:  

11.4.1. questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

11.4.2. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

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

ou com a iniciativa privada;  

11.4.4. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

11.4.5. estudos setoriais; 

11.4.6. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 

favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços;  

11.4.7. demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
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11.5. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza-se 

hipótese de desclassificação da proposta. 

11.6. 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. 

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

Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de 

habilitação. 

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

licitante para que seja obtido preço melhor. 

12.  DA HABILITAÇÃO 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

12.1.1. SICAF; 

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

12.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica 

e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

 

12.3. Habilitação jurídica:  

12.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

12.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

12.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

12.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte segundo 

determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;  

12.3.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

12.3.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-

P válida, ou, ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto 

n. 7.775, de 2012; 

12.3.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165); 

12.3.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
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12.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

12.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

12.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

12.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

12.4.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

12.4.5. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

12.5. Qualificação econômico-financeira: 

12.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

12.5.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

12.5.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 

Decreto nº 8.538, de 2015); 

12.5.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 
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12.5.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

12.5.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 

ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 1% do valor 

estimado da contratação ou item pertinente. 

12.6. As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

12.6.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

12.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício, desde que apresente o Certificado de Condição de Microempreendedor 

Individual – CCMEI. 

12.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no 

sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail 

licitacoes@corensergipe.org.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em 
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original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou 

por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após encerrado o 

prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-

mail. 

12.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

12.9. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

– SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica e à 

regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

12.9.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

12.9.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 

sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove 

o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 

123, de 2006. 

12.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

12.11. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante 

será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

12.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão 

pública. 



 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 
 

 

 

 
 

 
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 

12.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

12.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

12.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  

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

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

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

vencedora. 

13.  DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

13.1. 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 

13.2. 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. 

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

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

13.4. 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. 

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

jurídica. 

13.6. 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. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacoes@corensergipe.org.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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14.   DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1. 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. 

14.2. 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; 

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

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

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

aceitando-os ou, motivadamente, rejeitando-os. 

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

sistema. Não serão aceitos manifestação de qualquer outra forma. 

14.6. 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. 

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

aproveitamento. 

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

encaminhado para Autoridade imediatamente superior ou para Presidência, para ratificação 

da decisão ou sua retificação. 

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

sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL). 

15.  OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

15.1. Além das obrigações estabelecidas neste edital, a licitante vencedora se obriga a: 
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15.1.1. 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. 

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

conforme a sua proposta de preços. 

15.1.3. 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. 

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

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

15.1.5. 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. 

15.1.6. 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. 

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

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

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

à identificação de seus funcionários quando da execução dos trabalhos. 

16.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. 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. 

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

houver recurso ou após sua apreciação, pela autoridade imediatamente superior ou pela 

Presidência. 
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16.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da Presidência do Coren/SE e só 

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

ou, quando houver recurso, pela própria Presidência. 

17.  DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

17.1. 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 no prazo 

estipulado pelo órgão. 

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

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

17.3. O Termo de Contrato ou instrumento similar 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. 

17.4. 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). 

17.5. 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. 

17.6. 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. 

17.7. 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. 
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17.8. 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. 

17.9. 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. 

17.10. 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. 

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

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

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

licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

18.  DA GARANTIA 

18.1. Os produtos a serem fornecidos devem ser novos e possuir garantia mínima de 12 (doze) 

meses. 

19.  DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 

3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

19.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
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inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

19.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

19.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

19.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.   

19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao SICAF.   

19.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 

19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

19.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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19.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

19.14.  

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 

 

20.  DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. 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. 

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

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

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

Contratante, representá-la na execução do Contrato. 

20.4. 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. 

20.5. O Coren/SE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo 

com o Contrato. 

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

prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para a Contratante. 
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20.7. A fiscalização do Coren/SE não permitirá que a mão de obra execute tarefas em 

desacordo com as preestabelecidas. 

21.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS 

21.1. 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: 

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

proposta; 

21.1.2. deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. não mantiver a proposta; 

21.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.6. fizer declaração falsa; 

21.1.7. cometer fraude fiscal. 

21.2. 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.  

22.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. É vedado à CONTRATADA, contratar funcionário para a prestação de serviço, objeto 

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). 

22.2. 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 
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indenização, obedecendo ao disposto no Artigo 18, do Decreto nº 3.555/2000. 

22.3. 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. 

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

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.5. 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. 

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

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

22.7. 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. 

22.8. 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. 

22.9. 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 

22.10. 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 (Polícia Federal) e ao Ministério Público Federal para as 

providências devidas. 

 DO FORO 

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

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

mailto:licitacoes@corensergipe.org.br
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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. 

  DA VISITA TÉCNICA 

22.12. A licitante interessada em visitar as dependências do Coren/SE para a constatar as 

dimensões estimadas no Termo de Referência, poderá fazê-lo mediante agendamento 

prévio junto ao Departamento de Gestão, através do e-mail 

monica.quintino@corensergipe.org.br e telefone (79) 3216-6313. 

22.13. A visita técnica não representa uma condição de obrigatoriedade para participação ou 

habilitação no certame, contudo, em caso da não realização dela, a empresa licitante deverá 

anexar aos documentos de habilitação declaração, conforme modelo constante no Anexo V. 

 

Aracaju, 10 de novembro de 2017. 

 

BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 

Presidente em exercício do Coren/SE 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO 

  

1. Objeto 

 

1.1 A presente contratação tem por objetivo o fornecimento de baterias automotivas para veículos 

pertencentes ao Coren/SE. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 O tempo de uso dos veículos, visando o desempenho das atividades do Coren/SE, acarreta a 

necessidade de substituição periódica das baterias automotivas, de modo que não haja riscos a panes 

e consequentes interrupções das ações desenvolvidas pelo órgão que demandam a utilização de 

automóveis. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 Fornecer as baterias, somente mediante apresentação da Ordem de Fornecimento, a qual conterá 

os dados do veículo, a quantidade e a especificação, devidamente autorizada pelas pessoas 

credenciadas do Coren/SE. 

3.1.1 Os produtos a serem fornecidos devem ser novos e possuir garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

3.2 A Contratada deverá encaminhar ao Departamento de Gestão do Coren/SE, após a conclusão 

dos fornecimentos de materiais dos veículos de propriedade da Contratante, seu faturamento 

através de Notas Fiscais de Materiais devidamente acompanhadas das requisições que originaram o 

faturamento. 

3.3 As faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, contra o Coren/SE. Além de constar da sua 

descrição, a redação exigida pela Contratante, que será objeto de esclarecimento à Contratada, 

através do Departamento de Gestão. 

3.4 A Contratada em hipótese alguma poderá transferir os serviços a terceiros sem a prévia 

autorização da Contratante. 

3.5 Cumprir o disposto na Instrução Normativa nº 8, de 3 de setembro de 2012, do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Resolução nº 401, 

de 4 de novembro de 2008, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 Prestar à Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao cumprimento 

do objeto do Contrato. 

4.2 Com antecedência mínima necessária, antes do início do fornecimento, será realizada entre a 

Contratante e a Contratada, reunião a ser convocada pela fiscalização da Contratante, com o 

objetivo de discutir e formalizar as providências necessárias ao perfeito cumprimento do Contrato. 

4.3 O Coren/SE exercerá ampla fiscalização no fornecimento dos materiais, objeto deste Termo. 

Essa fiscalização não exime a Contratada das responsabilidades oriundas de falhas e omissões. 

4.4 Caso a Contratada deixe de cumprir o objeto deste Termo de Referência, a Contratante 

suprirá suas necessidades da maneira que melhor lhe convier ou for favorável, independentemente 

de consulta à Contratada, debitando-lhe os gastos realizados a esse título, e aplicando as 

penalidades previstas no Contrato. 

4.5 Disponibilizar ao fornecedor vencedor as baterias atualmente utilizadas, quando da ocasião da 

substituição pelos novos produtos. 

5. ESPECIFICAÇÕES 

5.1 A Planilha de Preço deverá ser preenchida conforme modelo do ANEXO II 

Item Descrição Veículos 

Quantida

de 

Valor 

unitário 

estimado 

(R$) 

Valor 

total 

estimado 

(R$) 

1 

Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 

75 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, 

placas de grande espessura e alta densidade, 

separadores com alta resistência mecânica, 

alta porosidade, alta absorção e baixa 

resistência elétrica, polos terminais cônicos e 

com o polo positivo do lado direito e/ou 

esquerdo da bateria, caixa e tampa de 

polipropileno copolímero de alto impacto, 

supressor de chama localizado, dispositivo 

indicador de carga elétrica, baixa 

gaseificação e resistência a altas 

temperaturas, garantia mínima do fornecedor 

de 12 meses a partir da data de entrega. 

NISSAN 

FRONTIER 

2015 

01 377,32 377,32 
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2 

Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 

100 Amperes, com liga de prata e/ou 

chumbo, placas de grande espessura e alta 

densidade, separadores com alta resistência 

mecânica, alta porosidade, alta absorção e 

baixa resistência elétrica, polos terminais 

cônicos e com o polo positivo do lado direito 

e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de 

polipropileno copolímero de alto impacto, 

supressor de chama localizado, dispositivo 

indicador de carga elétrica, baixa 

gaseificação e resistência a altas 

temperaturas, garantia mínima do fornecedor 

de 12 meses a partir da data de entrega 

IVECO 

DAILY 45S14  

2010 

01 538,00 538,00 

TOTAL (R$) 915,32 

 

5.2 As quantidades indicadas no ANEXO II são estimadas e foram colocadas apenas para   

padronização e julgamento das propostas e do valor global do Contrato, não significando em 

nenhuma hipótese, garantia oferecida pela Contratante, não cabendo à Contratada qualquer 

reivindicação a respeito. 

6.PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA/VIGÊNCIA DO EMPENHO 

 6.1 A proposta comercial e a vigência da (s) respectivas nota (s) de empenho terão a duração de 60 

(sessenta) dias a contar da data de sua assinatura. 

7. GARANTIA DO MATERIAL 

7.1 A garantia mínima do material contra defeito de fabricação será de 12 (doze) meses, a partir da 

data da sua aquisição. 

8.PRAZO DE ENTREGA 

8.1 O material será entregue de acordo com as necessidades da Contratante, através da Ordem de 

Fornecimento, emitida e devidamente assinada pelo seu representante, com o prazo de até 15 

(quinze) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 

9.DA ENTREGA 

9.1 A entrega deverá ser feita na sede do Coren/SE, situada na Avenida Hermes Fontes, nº 931, 

Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-550, telefone (79) 3216-6313. 
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10.Gerenciamento do Contrato 

10.1 O gerenciamento do instrumento contratual será de responsabilidade do Departamento de 

Gestão do Coren/SE. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 

BAIRRO SALGADO FILHO 

ARACAJU – SERGIPE 

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:  

 

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n° 16/2017 apresento nossa proposta para 

fornecimento de baterias automotivas para os veículos pertencentes ao Coren/SE, conforme abaixo 

especificado: 
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Item Descrição Veículos 
Quantida

de 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

MARCA/ 

MODELO 

1 

Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 75 

Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de 

grande espessura e alta densidade, separadores com alta 

resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e 

baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos e 

com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da 

bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de 

alto impacto, supressor de chama localizado, 

dispositivo indicador de carga elétrica, baixa 

gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia 

mínima do fornecedor de 12 meses a partir da data de 

entrega. 

NISSAN 

FRONTIER 

2015 

01    

2 

Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 100 

Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de 

grande espessura e alta densidade, separadores com alta 

resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e 

baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos e 

com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da 

bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de 

alto impacto, supressor de chama localizado, 

dispositivo indicador de carga elétrica, baixa 

gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia 

mínima do fornecedor de 12 meses a partir da data de 

entrega 

IVECO 

DAILY 

45S14  

2010 

01    

TOTAL (R$)  

TOTAL POR EXTENSO  

 

Preço total estimado da proposta R$ ___________________________ (por extenso) 

 

Prazo de validade da proposta: ________________ (no mínimo: 60 (sessenta) dias). 

 

Prazo para entrega dos produtos: até 10 (dez) dias, após a assinatura da OCS/Contrato, conforme 

termo de referência. 

 

A entrega dos produtos para o Coren/SE ocorrerá de acordo com as especificações contidas no 

Anexos deste Edital do Pregão Eletrônico n.º XX/2017. 

 

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e 

indiretos, fretes, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais. 

 

Estamos cientes e aceitamos as condições do Edital do Pregão Eletrônico n.º XX/2017, 

especialmente as fixadas para pagamento e entrega dos produtos, contidas na minuta do contrato. 

 

Banco:                                 Agência:                              Conta Corrente: 



 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 
 

 

 

 
 

 
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 

 

 

 

Local e data 

 

 

_________________________________________ 

Diretor ou representante legal - Identidade 

Nome legível/Carimbo da empresa 
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ANEXO III 

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: telefônico fixo 

comutado – STFC nas modalidades local, chamadas em longa distância nacional e internacional, 

com ligações originadas na cidade de Aracaju – SE, autorizado pelo despacho constante do processo 

administrativo nº 16/2017, P.E nº. 16/2017, 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 

Aquisição de baterias automotivas para os veículos pertencentes ao Coren/SE. 

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: 33.90.30.16.00.00 – Peças e acessórios para veículos. 

2.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 
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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 é de R$ __________ (___________). 

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

prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal, 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 equivalente ao prazo de garantia dos produtos. 

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

assinatura. 

4.3 – Será permitido acréscimos e supressões até o limite de 25% nos termos da Lei de Licitações. 

V – CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 

5.1. Cumprir fielmente todos os requisitados de qualificação técnica exigidos no Termo de 

Referência – Anexo I do Edital; 

5.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem nos, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

5.3.  Reparar, corrigir, reconstruir 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  ou  de 

materiais empregados; 



 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 
 

 

 

 
 

 
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 

5.4.  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

5.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação; 

5.6.  Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato; 

5.7.  Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser 

solicitado pelo CONTRATANTE sobre os serviços prestados; 

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

obrigações previstas nestas Edital e seus Anexos. 

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 consequências 

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 definido pela Contratante. 

10.2. Os Preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 

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 
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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 XXXXXX de 2017. 

 

_____________________________________ 

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: 

 

 


