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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 

 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

(Processo Administrativo nº 03/2018) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, por meio da sua Presidência, 

que 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 e sediada a 

Avenida Hermes Fontes, nº 931/941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-550, 

realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 

preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 

de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 

de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 02/03/2018 (sexta-feira) 

Horário: 09h30min (Horário de Sergipe) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

UASG: 389342 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

a contratação de empresa autorizada pela ANATEL para a prestação de Serviços Te-

lefônicos Fixos Comutados – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local 

e Longa Distância Nacional, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais 

e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 8.666/93, conforme condições, quantida-

des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na clas-

sificação 33.90.39.02.31.00 – Telefonia Móvel e Fixa. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Go-

verno Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de 

login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não ca-

bendo ao provedor do sistema, ou ao órgão o33u entidade responsável por esta lici-

tação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediata-

mente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja com-

patível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MP nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.4.  que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução 

ou liquidação;  

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3. Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enqua-

drem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte 

deverá declarar: 
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4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Com-

plementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.5. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema ele-

trônico, relativo às seguintes declarações: 

4.5.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilita-

ção definidos no Edital; 

4.5.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Consti-

tuição; 

4.5.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 

até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-

blica observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas pro-

postas e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-

rante 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.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as pro-

postas apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-

tema eletrônico, dos seguintes campos: 
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5.6.1. Na proposta encaminhada eletronicamente, o licitante deverá con-

signar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global anual para a 

execução dos serviços propostos, já considerados e inclusos todos os tributos, 

fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto. 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-

tratada.  

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-

cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.  DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades.  

6.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.3.1. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que so-

mente estas participarão da fase de lances. 

6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Prego-

eiro e os licitantes. 

6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-

mente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global anual/total. 

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 



 

 

 

 

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) 3216-6300 FAX: 3216-6324 

http://www.coren-se.gov.br 

 

6.7.1. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofer-

tado e registrado pelo sistema. O intervalo entre os lances enviados pelo 

mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo 

entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. 

6.7.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.8. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

6.10. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro 

aos participantes.  

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Prego-

eiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoria-

mente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-

posta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 

lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 

à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades coo-

perativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classifica-

das, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 

por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas em-

patadas com a primeira colocada. 
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6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de enca-

minhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão con-

vocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.18. Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência 

de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem 

de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifica-

ção.   

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a 

sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitá-

rios simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 

e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convo-

catório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi-

rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoá-

vel para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, des-

tacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pre-

goeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 
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7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de 

findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro exami-

nará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classi-

ficação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contra-

proposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 

obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas 

neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-

tante 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: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparen-

cia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbi-

dade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa lici-

tante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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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. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. Os licitantes, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habi-

litação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.3. Habilitação jurídica:  

8.3.1. Cédula de identidade dos representantes legais; 

8.3.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.3.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certifi-

cado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI cuja aceitação 

ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoem-

preendedor.gov.br; 

8.3.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de respon-

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

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acom-

panhado de documento comprobatório de seus administradores; 

8.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Re-

gistro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 

da indicação dos seus administradores; 

8.3.6. 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 Empre-

sarial e Integração;  

8.3.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Co-

mercial 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; 

8.3.8. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
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8.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.4.2. 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 Secretá-

rio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-

viço (FGTS); 

8.4.4. 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 Traba-

lho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5. Qualificação Técnica  

8.5.1. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, declarando ter prestado serviços compatíveis e perti-

nentes com o quantitativo e objeto desta licitação; 

8.5.2. Termo de Autorização do STFC expedido pela ANATEL. 

8.5.3. Termo de Homologação de Plano Básico e Alternativo de Serviço expe-

dido e/ou homologado pela ANATEL. 

8.6. Qualificação Econômico-Financeira,  

8.6.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

8.6.1.1. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudi-

cial, a Pregoeira exigirá que o licitante apresente a comprovação de que 

o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma 

do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 

inabilitação, observado o prazo estabelecido no item 11.10. Deste edital. 

8.6.1.2. O licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de 

recuperação judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar 

todos os demais requisitos de habilitação previstos neste edital. 
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8.6.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício so-

cial, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa si-

tuação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou ba-

lanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a 

variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 

Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de 

outro indicador que o venha substituir; 

8.6.2.1. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

as Demonstrações Contábeis assim apresentadas: 

8.6.2.1.1. publicado em Diário Oficial; ou 

8.6.2.1.2. publicado em jornal; ou 

8.6.2.1.3. por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou 

8.6.2.1.4. por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente auten-

ticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, ou 

outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e 

Encerramento. 

8.6.2.1.5. A comprovação de boa situação financeira, avaliada auto-

maticamente pelo SICAF, com base na obtenção de Índice de Li-

quidez Geral (LG) Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

resultante 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 

8.6.2.1.6. Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem: 

8.6.2.1.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis re-

ferentes ao último exercício social, comprovando índices de 

Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência 

Geral – SG superiores a 1 (um) ou Comprovação de pa-

trimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 
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da contratação, por meio da apresentação do balanço patri-

monial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por ba-

lancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data da apresentação da proposta. 

8.6.3. A habilitação jurídica e a regularidade fiscal, bem como a qualificação eco-

nômico-financeira poderão ser comprovadas mediante regular cadastro no 

SICAF, na forma do artigo 4º, inciso XIV, da Lei nº 10.520/2002, exceto, 

para os documentos e informações que não puderem ser visualizados pelo 

SICAF (demonstrações contábeis). 

8.6.4. A comprovação do cadastro e habilitação parcial no SICAF dar-se-á me-

diante verificação da validade dos documentos necessários, em cada nível, 

por meio de consulta “on line” ao sistema. 

8.6.5. É assegurado ao licitante com algum documento vencido no SICAF o di-

reito de apresenta-lo atualizado, exceto se o próprio cadastro estiver ven-

cido, situação em que toda a documentação exigida deverá ser apresentada. 

8.6.6. Se o licitante não estiver regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, 

mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço 

- RSS, a entrega da documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo 

regulamentar, o Pregoeiro suspenderá os trabalhos para proceder diligência, 

na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993 (art. 37 da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010). 

8.6.7. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato. 

8.6.8. As empresas que pretenderem se beneficiar do regime previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006 deverão apresentar Declaração de Enquadra-

mento de ME ou EPP, via sistema, nos temos da Instrução Normativa nº 

103, de 30 de Abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro de 

Comércio. 

8.6.9. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada 

para a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra não poderá 

beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exce-

ções previstas no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 
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8.6.10. Para efeito de comprovação do disposto no subitem anterior, a con-

tratada deverá apresentar cópia do ofício, enviado à Receita Federal do Bra-

sil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura 

do Contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até 

o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de veda-

ção.  

8.6.11. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião parti-

cipação no presente certame licitatório, deverão apresentar toda a docu-

mentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.6.12. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regu-

larização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o propo-

nente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, 

quando requerido pelo licitante, a não ser que exista urgência na contrata-

ção ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado, nos ter-

mos do art. 4°, §§ 1° e 3°, do Decreto 6.204/07.  

8.6.13. A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no item 14 deste Edital, sendo facultado à Administração convo-

car os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura 

do Contrato, ou revogar a licitação (art. 4°, §4º, do Decreto 6.204/07).  

8.6.14. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habi-

litação deverão estar em nome do licitante com o número do CNPJ e o res-

pectivo endereço. 

8.6.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natu-

reza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.6.16. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com di-

ferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribui-

ções.  

8.6.17. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser 

entregues acompanhados da tradução para Língua Portuguesa, efetuada por 
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Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registra-

dos no Cartório de Títulos e Documentos.  

8.6.18. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em Língua 

Portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados 

ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.  

8.6.19. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de documentos 

para cumprimento de exigências deste Edital e seus Anexos. 

8.6.20. O Pregoeiro e a equipe de apoio poderão obter certidões nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissoras, constituindo-se em meio legal de 

prova, na forma do disposto no art. 25, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005. 

8.6.21. Os documentos de qualificação técnica, bem como quaisquer ou-

tros exigidos para habilitação e que não estejam registrados no SICAF, de-

verão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Com-

pras governamentais, no prazo definido pelo Pregoeiro, que não será de 

acima de 2 (duas) horas, por meio de mensagem enviada pelo sistema, na 

fase própria da sessão pública virtual do presente certame. 

8.6.22. Os licitantes convocados que não enviarem tais documentos no 

prazo estabelecido serão inabilitados. 

8.6.23. Os documentos referidos neste subitem, juntamente com a proposta 

vencedora, devidamente assinada, deverão ser entregues ao Pregoeiro no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis que se seguirem ao encerramento da 

sessão pública virtual, podendo ser entregues em mãos ao Pregoeiro/Equipe 

de Apoio, por meio de recibo, ou via correios no endereço abaixo: 

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe / Coren-SE 

Av. Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho 

CEP: 49.020-550 

Cidade: Aracaju-SE 

 

8.6.24. Os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qual-

quer processo de cópia (exceto produzida por fac-símile) autenticada por 

cartório competente ou por servidor d Coren-SE, devidamente identificado 

com nome, cargo e matrícula, a quem cabe receber a documentação. 

8.6.25. Caso não sejam apresentados quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação no presente certame, nos termos do subitem anterior, ou 
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os documentos estejam com a validade expirada, o licitante será conside-

rado inabilitado, não se admitindo, em hipótese alguma, complementação 

posterior.  

8.6.26. Caso não conste do documento o respectivo prazo de validade, o 

documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias conta-

dos a partir da data de sua emissão, exceto atestados de capacidade técnica. 

8.6.27. O disposto neste subitem não se aplica caso o licitante se enquadre 

nos moldes do subitem 11.4. 

8.6.28. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a subs-

tância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho funda-

mentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 26, § 3º, do Decreto nº 

5.450/2005). 

8.6.29. Se a documentação de habilitação estiver incompleta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o 

licitante inabilitado e poderá instruir o processo com vistas à aplicação das 

penalidades cabíveis. 

8.6.30. Será consultado o Portal do CNJ e Portal da Transparência para 

verificação de possíveis condenações cíveis por ato de improbidade admi-

nistrativa impeditivas da participação no certame (art. 97, caput e parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/93 - SIASG-Comunica, Mensagem nº 068025, de 

29/08/2011 e Acórdão TCU n° 1793/2011-P.  

8.6.31. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será de-

clarado o proponente vencedor.  

8.7. 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 Prego-

eiro 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 remeti-

dos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabe-

lião 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. 
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8.8. Em relação às empresas cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habi-

litação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista segundo o disposto nos arts. 4º, 

caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma docu-

mentação vencida junto ao SICAF. 

8.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspon-

dente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no refe-

rido 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.  

8.9. 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. 

8.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

8.10. 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 decla-

ração 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. 

8.11. 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. 

8.12. 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. 

8.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

8.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no 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) 3216-6300 FAX: 3216-6324 

http://www.coren-se.gov.br 

 

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 

a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 

os que dele dependam. 

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os pro-

cedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-

nhar a sessão reaberta. 

9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-

mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo 

com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter 

seus dados cadastrais atualizados. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrô-

nico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 

uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 

folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 

legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-

sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Con-

tratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  
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11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de mi-

croempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 

no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivi-

dade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 

não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem con-

trarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começa-

rão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade compe-

tente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-

toridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou 

aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O 
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prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura, pror-

rogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

13.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação reali-

zará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária 

de contratar com o Poder Público. 

13.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o 

instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão 

ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 

da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento.  

13.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual pe-

ríodo, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equi-

valente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Ca-

dastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão ane-

xados aos autos do processo. 

13.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 

dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

14. DO PREÇO 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 

mínimo de um ano, aplicando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações 

(IST) da ANATEL, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluí-

das após a ocorrência da anualidade.  
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15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZA-

ÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. São obrigações da Contratante: 

16.1.1. proporcionar à Contratada as condições indispensáveis à execução 

do objeto deste Instrumento; 

16.1.2.  notificar a Contratada, por intermédio de correio eletrônico, tele-

fone ou sistema disponibilizado pela empresa vencedora, sobre qualquer 

interrupção na prestação dos serviços; 

16.1.3.  efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, de acordo 

com as condições de preço e prazo estabelecidas neste Instrumento; 

16.1.4.  assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incum-

bidos do fornecimento/execução contratado, desde que os mesmos se apre-

sentem devidamente identificados, respeitadas as normas internas (segu-

rança, disciplina) do Contratante. 

16.2. São obrigações da Contratada: 

16.2.1. indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho ou da assi-

natura de contrato (dois dias úteis) representante para a execução do objeto 

da presente contratação; 

16.2.2. indicar outra pessoa no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, em 

caso de substituição do representante designado anteriormente. 

16.2.3. responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, 

bem como por danos a terceiros; 

16.2.4. fornecer/executar o objeto da contratação, de acordo com este ins-

trumento, o Edital e seus anexos, e com as normas e especificações técnicas; 

16.2.5.  responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do objeto da contratação; 

16.2.6. acatar as decisões, observações e sugestões feitas pela Gestora da 

Contratação, que serão formuladas por escrito, em duas vias contrarrecibo; 
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16.2.7. facilitar o pleno exercício das funções da unidade gestora da Con-

tratação, atendendo às suas solicitações e fornecendo, a qualquer momento, 

todas as informações de interesse do Contratante, por ela julgadas necessá-

rias, pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação das san-

ções contratuais. 

16.2.8. responsabilizar-se pelos danos causados ao Coren-SE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação. O valor necessá-

rio à reparação dos danos será descontado dos pagamentos eventualmente 

devidos pelo COREN-SE ou cobrado judicialmente; 

16.2.9. reparar, em até 24 (vinte e quatro) horas, no todo ou em parte, o 

objeto desta contratação em que se verificarem defeitos de fabricação, exe-

cução ou de materiais empregados, ainda que só detectados quando da sua 

utilização, conforme disposto no Art. 25, § 1º da Resolução nº 574/2011 da 

Anatel. 

16.2.10. manter, durante toda a execução da contratação, em compatibili-

dade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qua-

lificação exigidas na respectiva licitação; 

16.2.11. responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação pertinente de 

âmbito federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos 

e o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pela regulamentação, 

inclusive quanto ao reajuste das tarifas telefônicas; 

16.2.12. corrigir, em até 24h (vinte e quatro horas), a contar da notificação, 

qualquer interrupção na prestação dos serviços; 

16.2.13. fornecer mensalmente, ou quando solicitado, o demonstrativo de 

utilização dos serviços, por linha telefônica; 

16.2.14. realizar os atendimentos técnicos nos dias úteis, em horário comer-

cial, e, excepcionalmente, quando assim justificar a urgência, aos sábados, 

domingos e feriados; 

16.2.15. disponibilizar técnico para atendimento remoto ou presencial de 

ocorrências no sábado imediatamente anterior às eleições e nos domingos 

correspondentes aos dias de eleição (em primeiro e segundo turno, quando 

houver); 

16.2.16. recolher os equipamentos ou acessórios, disponibilizados em re-

gime de comodato, sem custos para o Contratante, em até 60 (sessenta) dias 
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corridos, contados do término do contrato, sob pena de incorporação ao 

patrimônio do Coren-SE. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1.  Pelo perfeito e fiel fornecimento/execução do objeto deste Instrumento, o 

Coren/SE efetuará mensalmente o pagamento do preço proposto, em até 20 (vinte) 

dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, acompa-

nhada de todos os documentos necessários à atestação pela Gestora da Contratação, 

através de qualquer tipo de Ordem Bancária. 

17.2. Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no §3º do art. 5º, da Lei 

8.666/93 (inferior a R$ 8.000,00), o prazo para pagamento será de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da atestação, emitida pela unidade Gestora da Contratação, 

que ocorrerá após confirmação da regularidade dos documentos que acompanham a 

Nota Fiscal/Fatura. 

17.3. A atestação será efetuada pela Gestora da Contratação em até 02 (dois) 

dias, contados da perfeita e efetiva execução do objeto contratado. 

17.4. O prazo para atestação não correrá enquanto a conformidade depender de 

providências por parte da Contratada, comprovadamente solicitadas pela Gestora da 

Contratação. 

17.5. Para cada pagamento a unidade Gestora da Contratação confirmará a re-

gularidade da Contratada relativa à Seguridade Social - INSS, através da CND - Cer-

tidão Negativa de Débitos, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

através do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, aos Débitos Fiscais e Tra-

balhistas, através da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

17.6. A consulta à CND, ao CRF e à CNDT poderá ser realizada, respectiva-

mente, nos seguintes endereços na internet: http://www.receita.fazenda.gov.br/Apli-

cacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1, 

https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp e 

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

17.7. A consulta à CND deverá ser realizada sempre no CNPJ da matriz, en-

quanto o CRF e a CNDT serão sempre no CNPJ efetivamente contratado (matriz ou 

filial, conforme o caso). 

17.8. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na Nota de 

Empenho e no Contrato. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1
http://www.tst.jus.br/certidao


 

 

 

 

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) 3216-6300 FAX: 3216-6324 

http://www.coren-se.gov.br 

 

17.9. Eventual mudança do CNPJ da contratada (matriz/filial), encarregada da 

execução da contratação, constante dos documentos de habilitação, terá de ser soli-

citada formal e justificadamente, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis da data pre-

vista para o pagamento da nota fiscal. 

17.10.  De acordo com os Decretos nº 3.393/2011 e 3.646/2011 da Prefeitura Mu-

nicipal de Aracaju, que regulamenta e disciplina a nota fiscal eletrônica e instituiu a 

substituição tributária, respectivamente, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, na 

condição de tomador de serviço, exigirá da contratada sediada fora do Município de 

Aracaju, caso o seu ramo de atividade seja a prestação de serviço, a apresentação do 

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, conforme modelo IV do De-

creto nº 3.393/2011. 

17.11. A Contratada deverá, previamente à emissão da nota fiscal, efetuar cadas-

tramento na Prefeitura de Aracaju, por meio do site https://www3.we-

biss.com.br/AracajuSE/. 

17.12. O pagamento dos serviços prestados está condicionado ao aceite do 

RANFS no site da prefeitura do município de Aracaju/SE, pela Gestora da Contrata-

ção. 

17.13.  Na hipótese de não ocorrer o pagamento na data prevista, conforme o caso, 

no item 17.1 ou 17.1.1, por causa atribuída exclusivamente à Administração, o valor 

devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a 

data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 

ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; e 

I = Índice de atualização financeira 

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias). 

I = 0,0001644. 

 

17.14. Salvo na atualização financeira prevista no item 17.3, não será devida qual-

quer compensação ou penalidade por atraso de pagamento. 

17.15. Enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente 

de inadimplência ou penalidade da Contratada, nenhum pagamento lhe será de-

vido, sem que isso gere direito a reajustamento ou atualização de preços. 

https://www3.webiss.com.br/AracajuSE/
https://www3.webiss.com.br/AracajuSE/
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17.16. Qualquer incorreção nas faturas ou notas fiscais, comunicada à Contratada 

suspenderá os pagamentos até que sejam sanadas as irregularidades, sem que 

isto acarrete ao Coren-SE encargos financeiros adicionais. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação o Coren-SE poderá, garan-

tidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

18.1.1. advertência por inexecução parcial da contratação que não trouxer 

prejuízo ao fornecimento/execução do objeto, como atrasos injustificados 

no acatamento das decisões, observações e sugestões feitas pela unidade 

Gestora da Contratação; 

18.1.2. A advertência será aplicada pelo titular do Departamento de Gestão, 

para os atos que precederem a formalização da contratação, e pela unidade 

Gestora da Contratação, após o empenho, mediante aviso escrito à Licitante 

ou à Contratada, conforme for, com prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua 

manifestação, caso esta não apresente justificativa ou a apresentada seja 

insuficiente. 

18.1.3. multa sobre o valor total mensal do lote contratado: 

18.1.3.1. de até 5% (cinco por cento) quando não facilitar, atender ou infor-

mar o solicitado pela Gestora da Contratação. 

18.1.3.2. de até 10% (dez por cento) quando não reparar, dentro do prazo 

estabelecido a partir da abertura do chamado, às suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto desta contratação em que se verificarem defeitos 

de fabricação, execução ou de materiais empregados, ainda que só de-

tectados quando da sua utilização; 

18.1.3.3. de até 15% (quinze por cento) quando cumprir irregularmente as 

obrigações ou especificações; 

18.1.3.4. de até 20% (vinte por cento) quando não cumprir as obrigações, 

especificações ou prazos. 

18.1.3.5. O atraso injustificado na implantação do objeto deste instrumento, 

sujeitará a Contratada à multa moratória de 0,3% (três décimos por 

cento), sobre o valor total do objeto contratado, por cada dia de atraso 

na entrega do objeto, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por 

cento). 
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18.1.3.6. As multas a que alude este instrumento não impedem que a Admi-

nistração rescinda unilateralmente a contratação e aplique outras san-

ções previstas em lei. 

18.1.3.7. As multas previstas neste instrumento serão descontadas dos paga-

mentos eventualmente devidos pelo Coren-SE ou cobradas judicial-

mente. 

18.1.3.8. Será facultada defesa prévia ao interessado, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis contados da notificação efetuada pela Gestora da Contratação, 

quando da aplicação da sanção prevista no item 11.1.2. 

18.1.3.9. O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será 

descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de forne-

cedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, sem 

prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais comina-

ções legais, nos prazos e em face da prática ou omissão dos atos seguin-

tes: 

18.1.3.10. por até 1 (um) ano no caso de ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, falhar ou fraudar na execução da contratação; 

18.1.3.11. por até 2 (dois) anos no caso de não manter a proposta, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ou, 

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não receber ou 

retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, ou, no caso de 

retardamento da execução do objeto, falha ou fraude na execução da 

contratação, causar prejuízo ao contratante; 

18.1.3.12. por até 5 (cinco) anos quando se comportar de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal. 

18.1.3.13. A sanção do item 11.6 poderá ser aplicada conjuntamente com a 

sanção do item 11.1.2. 

18.1.3.14.  A sanção prevista no item 11.6 é de competência Presidência do 

Coren-SE, facultada defesa ao interessado no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de abertura de vista. 

18.1.3.15.  A culpabilidade da Contratada será aferida objetivamente, sendo o 

prejuízo concretamente demonstrado pela unidade Gestora da Contra-

tação, que documentará todos os contatos e fixará os prazos de atendi-

mento. As circunstâncias que envolverem a conduta da Contratada, en-

sejadoras da graduação da penalidade sugerida, deverão ser apreciadas 
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pormenorizadamente, com opinativo em função do grau de prejudicia-

lidade da atuação da Contratada. 

18.1.3.16.  À Contratada que se enquadrar em conduta penalizável aplicar-se-

ão os seguintes critérios: 

18.1.3.17. será penalizada com o grau mínimo da escala sempre que caracte-

rizada boa-fé e prejuízo irrelevante ao Coren-SE; 

18.1.3.18. Considera-se boa-fé evidência concreta de atendimento às solicita-

ções do Coren-SE. 

18.1.3.19. Considera-se irrelevante o prejuízo que não enseje desatendimento 

parcial ao objeto da contratação. 

18.1.3.20.  para as penalizações que não se enquadrem nos itens 18.10.1 e 

18.10.3, o escalonamento observará as circunstâncias concretas, nota-

damente a boa-fé da contratada e a caracterização de prejuízo ao Coren-

SE; 

18.1.3.21.  será penalizada com o grau máximo da escala quando presentes 

má-fé ou desatendimento total ao objeto da contratação. 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail lici-

tacoes@corensergipe.org.br, ou por petição dirigida ou protocolada na Comissão 

Permanente de Licitações (CPL) do Coren-SE, no endereço Avenida Hermes Fontes, 

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

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-

zação do certame. 

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-

rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no en-

dereço indicado no Edital. 

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

mailto:licitacoes@corensergipe.org.br
mailto:licitacoes@corensergipe.org.br
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19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Prego-

eiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à con-

tratação. 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-

vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

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

em dias de expediente na Administração. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.corensergipe.org.br, e tam-

bém poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Hermes Fontes, nº 931, 

Bairro Salgado Filho, Aracaju-SE, CEP 49.020-550, nos dias úteis, no horário das 09 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo adminis-

trativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

20.10.2. ANEXO I – A – Planilha de composição dos custos 

20.10.3.  ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso) 

 

 

Aracaju/SE, 16 de fevereiro de 2018 

 

Diego Rafael da Silva Borges 

Presidente do Coren-SE 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa autorizada pela 

ANATEL para a prestação de Serviços Telefônicos Fixos Comutados – STFC (fixo-fixo 

e fixo-móvel), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, pelo período de 12 

(doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 

8.666/93, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, 

conforme especificações técnicas e condições constantes deste instrumento. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.1 O objeto desta contratação é composto por itens agrupados em Lote para fins de 

cotação de preços. Os lances serão oferecidos por item, mas será considerado, para fins 

de classificação, o menor valor global do lote; 

2.2 A contratação conjunta dos dois serviços num grupo único se justifica pela alta 

complexidade operacional em definir quando usar o Código de Seleção de Prestadora 

(CSP) de diferentes operadoras, um para chamadas intra-rede (com possível tarifa zero) 

e outro para chamadas de Longa Distância Nacional fora da rede do provedor do STFC, 

o que resultaria em maiores custos para a Administração Pública. Desta forma, a proposta 

vencedora deverá permitir os dois serviços através de um único CSP; 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DO SERVIÇO 
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

(R$) 

1 

Serviço de 

telecomunicações 

por fio/cabo 

Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), na 

modalidade local, com Tronco digital de no 

mínimo 10 canais bidirecionais – E1/ISDN com 

disponibilização de serviço para capacidade 

mínima de 50 ramais em regime de comodato. 
 
 - Deverá ser instalado na sede do COREN-SE, um 

circuito digital de voz (linha digital), com interface 

3.585,29 
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E1, com no mínimo 10 canais digitais e 50 ramais 

DDR. 

 - Deverão ser fornecidos, em comodato, todos os 

equipamentos e acessórios necessários ao perfeito 

funcionamento dos serviços voz, sem que isso 

implique ônus adicional para o COREN-SE. 

2 

Serviço de 

telecomunicações 

por fio/cabo 

Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), na 

modalidade Longa Distância Nacional fixo/fixo 

e Longa Distância Nacional fixo/móvel, a saber: 
 

a) Intra-regional, ou seja, dentro da Região I, assim 

entendidas as ligações oriundas dos municípios 

sergipanos para os Estados de Alagoas, Amapá, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Roraima e Sergipe (interior); 

b) Inter-regional, ou seja, para as Regiões II e III, 

assim entendidas as ligações oriundas dos 

municípios sergipanos para os Estados do Acre, 

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 

 

6.486,00 

TOTAL DA CONTRATAÇÃO (12 MESES) 10.071,29 

2.3 Caso necessário, a empresa contratada assegurará a portabilidade numérica 

das linhas telefônicas existentes atualmente no Conselho Regional de Enfermagem de 

Sergipe (COREN-SE), a saber: número chave (79) 3216-6300 e respectiva faixa de 

ramais DDR - Os serviços deverão ser disponibilizados de forma ininterrupta, 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 

3. MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A presente contratação visa proporcionar a continuidade da prestação dos serviços 

de telefonia fixa comutada, pois foi interrompida, diante do impedimento da então 

contratada em licitar e contratar com a União e seus órgãos no momento da forma-

lização do termo aditivo de prorrogação. 

3.2 Importante ressaltar que o referido serviço é essencial para o bom funcionamento 

da máquina administrativa, uma vez que viabiliza a comunicação do COREN com 

os demais órgãos da Administração Pública, inscritos, prestadores de serviço e pú-

blico externo em geral, agilizando a troca de informações em tempo real. 
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3.3 Sendo assim, o principal objetivo a ser perseguido com a presente contratação é a 

viabilização da comunicação telefônica, nas modalidades Local e Longa Distância 

Nacional. 

3.4 A vigência contratual para os serviços objeto do presente Termo de Referência 

será de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos termos 

da Lei nº 8.666/93, dado o caráter de serviços contínuos. 

 

4. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE SER-

VIÇO A SER CONTRATADA 

4.1 A estimativa de consumo mensal dos serviços de telefonia está reproduzida na 

tabela a seguir: 

PERFIL DE TRÁFEGO MENSAL 

Modalidades 
Média de Consumo Mensal 

(em minutos) 

Telefonia fixa comutada local 

Fixo-fixo 900 

Fixo-móvel 150 

Telefonia fixa comutada de Longa Distância Nacional 

Inter-setorial (Estado de SE) 450 

Intra-regional (Região I, exceto SE)  360 

Inter-regional (Regiões II e III) 650 

Intra-regional fixo-móvel 25 

Inter-regional fixo-móvel 20 

 

4.2 A estimativa foi baseada no consumo geral telefônico (em minutos) do ano de 

2017, pois o COREN/SE não tem sistema de tarifação instalado no momento. 

5. FORMA E CRITÉRIO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E TIPO DE LI-

CITAÇÃO 

5.1 O fornecedor será escolhido por meio de licitação, na modalidade Pregão, forma 

eletrônica e tipo "menor preço", com base no estudo da solução e do mercado de tec-

nologia da informação, tendo-se em conta que o objeto é considerado comum, nos 

termos do disposto no Acórdão 2.471/2008-Plenário, do Tribunal de Contas da União. 
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6. PARCELAMENTO DO OBJETO 

6.1 A solução será reunida em grupo único, em virtude do exposto no item 2.2 deste 

Termo de Referência. 

7. DA PROPOSTA 

7.1 O licitante deverá apresentar proposta baseada em estimativa de tráfego, conforme 

"Planilha de Formação de Preços" anexa a este instrumento; 

7.2 Os preços, expressos em reais, devem contemplar todos os tributos e encargos 

decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação; 

7.3 A estimativa de tráfego indicada neste instrumento não se constitui em qualquer 

compromisso de consumo para o Contratante. 

8. DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 

8.1 O circuito digital de voz (linha digital) deve ser instalado na sede do Conselho 

Regional de Enfermagem de Sergipe, localizada na Av. Hermes Fontes, 931 - Salgado 

Filho, Aracaju - SE, 49015-350; 

8.2 A instalação deve ser executada em até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do 

contrato; 

8.3 A Contratada deve fornecer todos os insumos, suprimentos e componentes neces-

sários para a instalação e pleno funcionamento do objeto da contratação, não cabendo 

qualquer ônus adicional para o COREN/SE; 

9. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

9.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrésci-

mos ou supressões que se fizerem no objeto deste Instrumento, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do seu valor. 

9.2 O limite estabelecido no item 17.1 poderá ser excedido, para supressão, desde que 

resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

10. DAS PENALIDADES 

10.1 Pela inexecução total ou parcial da contratação o COREN/SE poderá, ga-

rantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 



 

 

 

 

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) 3216-6300 FAX: 3216-6324 

http://www.coren-se.gov.br 

 

10.1.1 advertência por inexecução parcial da contratação que não trouxer 

prejuízo ao fornecimento/execução do objeto, como atrasos injustificados no acata-

mento das decisões, observações e sugestões feitas pelo Gestor da Contratação. 

10.1.1.1 a advertência será aplicada pelo Presidente do COREN/SE, 

conforme o caso, com prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua manifestação, caso esta 

não apresente justificativa ou a apresentada seja insuficiente. 

10.1.2 multa sobre o valor total mensal do lote contratado: 

10.1.2.1 de até 5% (cinco por cento) quando não facilitar, atender ou 

informar o solicitado pelo Gestor do Contrato; 

10.1.2.2 de até 10% (dez por cento) quando não reparar, dentro do 

prazo estabelecido a partir da abertura do chamado, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto desta contratação em que se verificarem defeitos de fabricação, exe-

cução ou de materiais empregados, ainda que só detectados quando da sua utilização; 

10.1.2.3 de até 15% (quinze por cento) quando cumprir irregular-

mente as obrigações ou especificações; 

10.1.2.4 de até 20% (vinte por cento) quando não cumprir as obriga-

ções, especificações ou prazos; 

10.2 O atraso injustificado na implantação do objeto deste instrumento, sujei-

tará a Contratada à multa moratória de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor 

total do objeto contratado, por cada dia de atraso na entrega do objeto, limitado ao 

percentual máximo de 10% (dez por cento); 

10.3 as multas a que alude este instrumento não impedem que a Administração 

rescinda unilateralmente a contratação e aplique outras sanções previstas em lei; 

10.4 as multas previstas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo COREN/SE ou cobradas judicialmente; 

10.5 Será facultada defesa prévia ao interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados de sua notificação, quando da aplicação da sanção prevista no item 10.1.3; 

10.6 As multas serão aplicadas pelo Presidente do COREN/SE. 
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10.7 O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será des-

credenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas 

neste instrumento e das demais cominações legais, nos prazos e em face da prática 

ou omissão dos atos seguintes: 

10.7.1 por até 1 (um) ano no caso de ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, falhar ou fraudar na execução da contratação; 

10.7.2 por até 2 (dois) anos no caso de não manter a proposta, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ou, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não receber e assinar o contrato, ou, no 

caso de retardamento da execução do objeto, falha ou fraude na execução da contra-

tação, causar prejuízo ao contratante; 

10.7.3 por até 5 (cinco) anos quando se comportar de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal. 

10.8 A sanção do item 10.7 poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do 

item 10.1.2. 

10.9 A sanção prevista no item 10.7 é de competência do Presidente do CO-

REN/SE, facultada defesa ao interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado da data de abertura de vista. 

10.10 A culpabilidade da Contratada será aferida objetivamente, sendo o prejuízo 

concretamente demonstrado pelo Gestor do Contrato, que documentará todos os con-

tatos e fixará os prazos de atendimento. As circunstâncias que envolverem a conduta 

da Contratada, ensejadoras da graduação da penalidade sugerida, deverão ser apreci-

adas pormenorizadamente, com opinativo em função do grau de prejudicialidade da 

atuação da Contratada. 

10.11 À Contratada que se enquadrar em conduta penalizável aplicar-se-ão os 

seguintes critérios: 

10.11.1 Será penalizada com o grau mínimo da escala sempre que caracte-

rizada boa-fé e prejuízo irrelevante ao COREN/SE. 
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10.11.1.1 Considera-se boa-fé evidência concreta de atendimento às 

solicitações do COREN/SE. 

10.11.1.2 Considera-se irrelevante o prejuízo que não enseje desaten-

dimento parcial ao objeto da contratação. 

10.11.2 Para as penalizações que não se enquadrem nos itens 10.11.1 e 

10.11.3, o escalonamento observará as circunstâncias concretas, notadamente a boa-

fé da contratada e a caracterização de prejuízo ao COREN/SE; 

10.11.3 Será penalizada com o grau máximo da escala quando presentes 

má-fé ou desatendimento total ao objeto da contratação. 

11. DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 

11.1 A inexecução total ou parcial da contratação ensejará sua rescisão, com as 

consequências previstas neste Instrumento. 

11.2 Constituem motivos para rescisão da contratação: 

11.2.1 O não cumprimento de obrigações, especificações ou prazos. 

11.2.2 O cumprimento irregular de obrigações, especificações ou prazos. 

11.2.3 A lentidão no cumprimento da contratação, levando o COREN/SE 

a comprovar a impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

11.2.4 O atraso injustificado no início da execução. A paralisação da exe-

cução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 

11.2.5 A sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da 

contratação. 

11.2.6 A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação 

com outrem, cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou in-

corporação de modo a prejudicar a execução, a juízo do COREN/SE. 

11.2.7 O cometimento reiterado de faltas na execução. 

11.2.8 A decretação de falência. 

11.2.9 A dissolução da sociedade. 
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11.2.10 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 

da Contratada que, a juízo do COREN/SE, prejudique a execução da contrata-

ção. 

11.2.11 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conheci-

mento, justificadas e determinadas pela Autoridade competente do COREN/SE. 

11.2.12 A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, 

por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado à Contratada o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação. 

11.2.13 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo 

COREN/SE, decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, 

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

guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumpri-

mento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

11.2.14 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente com-

provada, impeditiva da execução desta contratação. 

11.2.15 O descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 

8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

12. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

12.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste Instrumento, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do seu valor. 

12.2 O limite estabelecido no item 12.1 poderá ser excedido, para supressão, 

desde que resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 
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13. DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 

13.1 A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel exe-

cução vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, 

caso em que será comunicado à Contratada. 

14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

14.1. Aplicam-se à execução desta contratação e aos casos a Lei 10.520, de 

17/7/2002, o Decreto 5.450, de 31/5/2005, Decreto 6.654, de 20/11/2008, a Lei 

9.472, de 16/07/1997 - Lei Geral de Telecomunicações e Resoluções da ANATEL. 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas oriundas da contratação objeto do presente Termo de referên-

cia correrão à conta do elemento de despesa 33.90.39.02.31.00 – Telefonia 

móvel e fixa. 

 

 

Jefferson da Silva Santos Braga 

Assessor de Informática 

Coren-SE 

 

DE ACORDO: 

 

 

 

Lucas Fernandes Araújo 

Chefe do Departamento de Gestão 

Coren-SE 

 

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

(    ) APROVADO          (    ) NÃO APROVADO 

 

 

Diego Rafael da Silva Borges 

Presidente do Coren-SE 
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ANEXO I - A 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

 

Nº Item 
ESPECIFI-

CAÇÃO 

CUSTO INS-

TALAÇÃO 

QUANTI-

DADE 

Quanti-

dade 

Mensal 

Estimada 

de Minu-

tos 

Valor Mé-

dio Unitá-

rio (R$) 

Valor Mé-

dio Total 

(R$) 

Valor Total 

12 Meses 

(Estimado) 

1 

  

  

Serviço de Tele-

fonia Fixa Co-

mutada (STFC), 

na modalidade 

local, com 

Tronco digital 

de no mínimo 10 

canais bidirecio-

nais – E1/ISDN 

com disponibili-

zação de serviço 

para capacidade 

mínima de 50 

ramais em re-

gime de como-

dato. 

FIXO/FIXO N.A. N.A. 900 0,10 90,00 1.080,00 

FIXO/MÓ-
VEL 

N.A. N.A. 150 0,83 124,50 1.494,00 

Assinatura 

básica dos 

ramais digi-
tais (Pabx 

Virtual ou 

Pabx em 
Comodato) 

N.A. 12 - 80,21 80,21 962,52 

Habilitação 

de 
Assinatura 

de ramais 

N.A. 1 - 48,77 48,77 48,77 

2 

Serviço de Tele-

fonia Fixa Co-

mutada (STFC), 

na modalidade 

longa distância. 

Intra-regio-
nal (Inter-se-

torial - Es-

tado de SE) 

N.A. N.A. 450 0,34 153,00 1.836,00 

Intra-regio-

nal (Região 

I, exceto SE) 

N.A. N.A. 360 0,34 122,40 1.468,80 

Inter-regio-

nal (Regiões 
II e III) 

N.A. N.A. 650 0,34 221,00 2.652,00 

Intra-regio-

nal (fixo-

móvel) 

N.A. N.A. 25 0,98 24,50 294,00 

Inter-regio-

nal (fixo-

móvel) 

N.A. N.A. 20 0,98 19,60 235,20 

TOTAL 10.071,29 

 

 

Jefferson da Silva Santos Braga 

Assessor de Informática 

Coren-SE 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

 

MINUTA DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI FAZEM O 

CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE SERGIPE, 

E ..........................................., NA 

FORMA ABAIXO:  

 

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 e sediada a 

Avenida Hermes Fontes, nº 931/941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-550, 

a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, CPF 061.942.344-74, CI 04504263866 

Detran-SE, brasileiro, enfermeiro, domiciliado no endereço funcional acima, no uso de 

suas atribuições legais, e ..................................................................., com sede 

na ..................................................................................., CNPJ ........................., adiante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada 

por ..........................................................................., (nacionalidade), (estado civil), 

residente e domiciliado na ........................................................................................., 

CI ................, SSP/......., CPF/MF ......................, celebram entre si o presente Instrumento 

destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS – 

STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), de acordo com a Lei 8.666, de 21/6/1993 e 

suas alterações, Lei 10.520, de 17/7/2002, o Decreto 5.450, de 31/5/2005, Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538, de 06/10/2015, Lei 

9.472, de 16/07/1997 - Lei Geral de Telecomunicações, o Edital do Pregão Eletrônico 

nº 01/2018 e seus anexos, a proposta da Contratada e mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa autorizada pela 

ANATEL para a prestação de Serviços Telefônicos Fixos Comutados – STFC (fixo-
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fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, pelo período 

de 12 meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 

8.666/93, para atender as necessidades do Coren-SE, conforme especificações 

técnicas e condições constantes deste instrumento, do edital de licitação, da proposta 

da contratada e da legislação pertinente. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS MODALIDADES E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1 Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), na modalidade Local fixo/fixo e Local 

fixo/móvel 

2.1.1 Deverá ser instalado na sede do COREN-SE, um circuito digital de voz (linha 

digital), com interface E1, com no mínimo 10 canais digitais e 50 ramais DDR; 

2.1.2 Deverão ser fornecidos, em comodato, todos os equipamentos e acessórios 

necessários ao perfeito funcionamento dos serviços voz, sem que isso implique ônus 

adicional para o COREN-SE. 

2.2 Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), na modalidade Longa Distância 

Nacional fixo/fixo e Longa Distância Nacional fixo/móvel 

2.2.1 Intra-regional, ou seja, dentro da Região I, assim entendidas as ligações 

oriundas dos municípios sergipanos para os Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe (interior); 

2.2.2 Inter-regional, ou seja, para as Regiões II e III, assim entendidas as ligações 

oriundas dos municípios sergipanos para os Estados do Acre, Distrito Federal, Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, 

São Paulo e Tocantins. 

2.2.3 Deve permitir a realização das ligações oriundas: 

2.2.3.1 do município de Aracaju – linha digital do PABX a ser instalada conforme 

estabelecido no item 2.1 e nos subitens dele decorrentes. 

2.2.3.2 do município de Aracaju – linhas analógicas existentes na central de 

cartórios e postos de atendimento ao eleitor; 

2.3 Caso necessário, a empresa contratada assegurará a portabilidade numérica das linhas 
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telefônicas existentes atualmente no Coren-SE, a saber: número chave 79 – 3216-6300. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 

3.1 A Contratada deve fornecer todos os insumos, suprimentos e componentes necessários 

para a instalação e pleno funcionamento do objeto da contratação, não cabendo qualquer 

ônus adicional para o Coren-SE. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 Por se tratar de serviço de natureza continuada, o prazo para execução dos serviços e 

de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos termos do inciso II do 

art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

4.2 Por ocasião da prorrogação da vigência do contrato, o Coren-SE deverá: 

4.2.1 assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, 

em relação à realização de uma nova licitação; e 

4.2.2 realizar a negociação contratual para a redução ou exclusão de custos fixos ou 

variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da 

contratação, sob pena de não prorrogação da vigência do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 São obrigações da Contratada: 

5.1.1 indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura de contrato 

(dois dias úteis) representante para a execução do objeto da presente contratação; 

5.1.1.1 Indicar outra pessoa no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, em caso de 

substituição do representante designado anteriormente. 

5.1.2 responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por 

danos a terceiros; 

5.1.3 fornecer/executar o objeto da contratação, de acordo com este instrumento, o Edital 

e seus anexos, e com as normas e especificações técnicas; 

5.1.4 responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto da contratação; 

5.1.5 acatar as decisões, observações e sugestões feitas pela Gestora da Contratação, que 
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serão formuladas por escrito, em duas vias contrarrecibo; 

5.1.6 facilitar o pleno exercício das funções da unidade Gestora da Contratação, 

atendendo às suas solicitações e fornecendo, a qualquer momento, todas as informações 

de interesse do Contratante, por ela julgadas necessárias, pertinentes ao objeto da 

contratação, sob pena de aplicação das sanções contratuais. 

5.1.7 responsabilizar-se pelos danos causados ao Coren-SE ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Coren-SE ou cobrado 

judicialmente; 

5.1.8 Reparar, em até 24 (vinte e quatro) horas, no todo ou em parte, o objeto desta 

contratação em que se verificarem defeitos de fabricação, execução ou de materiais 

empregados, ainda que só detectados quando da sua utilização, conforme disposto no Art. 

25, § 1º da Resolução nº 574/2011 da Anatel. 

5.1.9 manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

respectiva licitação; 

5.1.10 responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação pertinente de âmbito federal, 

estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas pela regulamentação, inclusive quanto ao reajuste das tarifas 

telefônicas; 

5.1.11 corrigir, em até 24h (vinte e quatro horas), a contar da notificação, qualquer 

interrupção na prestação dos serviços; 

5.1.12 fornecer mensalmente, ou quando solicitado, o demonstrativo de utilização dos 

serviços, por linha telefônica; 

5.1.13 realizar os atendimentos técnicos nos dias úteis, em horário comercial, e, 

excepcionalmente, quando assim justificar a urgência, aos sábados, domingos e feriados; 

5.1.14 disponibilizar técnico para atendimento remoto ou presencial de ocorrências no 

sábado imediatamente anterior às eleições e nos domingos correspondentes aos dias de 

eleição (em primeiro e segundo turno, quando houver); 
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5.1.15 recolher os equipamento ou acessórios, disponibilizados em regime de comodato, 

sem custos para o Contratante, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados do término 

do contrato, sob pena de incorporação ao patrimônio do Tribunal. 

5.2 São obrigações do Contratante: 

5.2.1 proporcionar à Contratada as condições indispensáveis à execução do objeto deste 

Instrumento; 

5.2.2 notificar a Contratada, por intermédio de correio eletrônico, telefone ou sistema 

disponibilizado pela empresa vencedora, sobre qualquer interrupção na prestação dos 

serviços; 

5.2.3 efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, de acordo com as condições 

de preço e prazo estabelecidas neste Instrumento; 

5.2.4 assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do 

fornecimento/execução contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente 

identificados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante. 

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, 

GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

6.1 O objeto da contratação será recebido e fiscalizado por servidor responsável pela 

fiscalização do contrato, que atuará na condição de Gestora da Contratação. Nessa 

qualidade, terá livre acesso aos elementos necessários para o cumprimento de suas 

obrigações e poderes para solucionar as irregularidades detectadas. 

6.2 A fiscalização será exercida no interesse do Coren-SE, não excluindo ou reduzindo a 

responsabilidade da Contratada pela adequada execução do objeto pactuado ou pelos 

danos e prejuízos causados (por culpa ou dolo), ao Coren-SE ou a terceiros. 

6.3 Os esclarecimentos solicitados pela unidade Gestora da Contratação deverão ser 

prestados imediatamente, podendo ser fixado prazo de acordo com a complexidade do 

caso. 

6.4 O objeto será recebido, mediante termo próprio, da seguinte forma: 

6.4.1 provisoriamente, para efeito de verificação de sua conformidade com as 

especificações exigidas; 
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6.4.1.1 A unidade Gestora da Contratação terá 2 (dois) dias úteis para se certificar de que 

a instalação as instalações/habilitações foram feitas satisfatoriamente. Ato contínuo, 

emitirá “Termo de Recebimento Provisório”. 

6.4.2 de forma definitiva, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do término do contrato, 

após avaliação da qualidade dos serviços prestados. Na ocasião, deverá ser emitido Termo 

de Recebimento Definitivo. 

6.5 Os recebimentos provisório e definitivo não excluirão ou reduzirão a responsabilidade 

da Contratada pela adequada execução do objeto pactuado ou pelos danos e prejuízos 

causados (por culpa ou dolo), ao Coren-SE ou a terceiros. 

6.6 A unidade Gestora da Contratação rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado 

que não obedecer ao disposto neste instrumento, do edital de licitação e seus anexos, da 

proposta da contratada e da legislação pertinente. 

6.7 Quando as decisões e providências ultrapassarem a competência da Gestora da 

Contratação, esta deverá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a 

adoção das medidas cabíveis. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DO REAJUSTE 

7.1 Preço global: XXXXXXXXXXXXXX 

7.2 O Contratante pagará à Contratada o valor do faturamento mensal, apurado em função 

do valor, quantidade e duração das ligações efetuadas, na forma da Proposta apresentada. 

7.3 As tarifas do STFC, tanto na modalidade LOCAL, quanto na LONGA DISTÂNCIA 

NACIONAL, serão reajustadas na forma e data-base estabelecidas pela ANATEL, 

mediante a incidência do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), observando-se 

sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-base dos reajustes 

concedidos. 

7.4 Na hipótese da ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, a 

CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE, a partir da mesma data-base, as 

tarifas reduzidas. 

7.5 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de 

documento oficial expedido pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  

8.1 Pelo perfeito e fiel fornecimento/execução do objeto deste Instrumento, o COREN-

SE efetuará mensalmente o pagamento do preço proposto, em até 20 (vinte) dias úteis, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, acompanhada de todos os 

documentos necessários à atestação pela Gestora da Contratação, através de qualquer tipo 

de Ordem Bancária. 

8.1.1 Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no §3º do art. 5º, da Lei 8.666/93, o 

prazo para pagamento será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da atestação, 

emitida pela Gestora da Contratação, que ocorrerá após confirmação da regularidade dos 

documentos que acompanham a Nota Fiscal/Fatura. 

8.1.2 A atestação será efetuada pela unidade Gestora da Contratação em até 02 (dois) dias, 

contados da perfeita e efetiva execução do objeto contratado. 

8.1.3 O prazo para atestação não correrá enquanto a conformidade depender de 

providências por parte da Contratada, comprovadamente solicitadas pela Gestora da 

Contratação. 

8.2 Para cada pagamento a Gestora da Contratação confirmará a regularidade da 

Contratada relativa à Seguridade Social - INSS, através da CND - Certidão Negativa de 

Débitos, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do CRF - 

Certificado de Regularidade do FGTS, aos Débitos Fiscais e Trabalhistas, através da 

CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8.2.1 A consulta à CND, ao CRF e à CNDT poderá ser realizada, respectivamente, nos 

seguintes endereços na internet : 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/N

ICertidaoSegVia.asp?Tipo=1, 

https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp e 

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

8.2.2 A consulta à CND deverá ser realizada sempre no CNPJ da matriz, enquanto o CRF 

e a CNDT serão sempre no CNPJ efetivamente contratado (matriz ou filial, conforme o 

caso). 
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8.2.3 O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na Nota de Empenho 

e no Contrato. 

8.2.4 Eventual mudança do CNPJ da contratada (matriz/filial), encarregada da execução 

da contratação, constante dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e 

justificadamente, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis da data prevista para o 

pagamento da nota fiscal. 

8.2.5 De acordo com os Decretos nº 3.393/2011 e 3.646/2011 da Prefeitura Municipal de 

Aracaju, que regulamenta e disciplina a nota fiscal eletrônica e instituiu a substituição 

tributária, respectivamente, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, na condição de 

tomador de serviço, exigirá da contratada sediada fora do Município de Aracaju, caso o 

seu ramo de atividade seja a prestação de serviço, a apresentação do Registro Auxiliar de 

Nota Fiscal de Serviço – RANFS, conforme modelo IV do Decreto nº 3.393/2011. 

8.2.6 A Contratada deverá, previamente à emissão da nota fiscal, efetuar cadastramento 

na Prefeitura de Aracaju, por meio do site https://www3.webiss.com.br/AracajuSE/. 

8.2.7 O pagamento dos serviços prestados está condicionado ao aceite do RANFS no site 

da prefeitura do município de Aracaju/SE, pela unidade Gestora da Contratação. 

8.3 Na hipótese de não ocorrer o pagamento na data prevista, conforme o caso, no item 

8.1 ou 8.1.1, por causa atribuída exclusivamente à Administração, o valor devido deverá 

ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso; e 

I = Índice de atualização financeira 

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias). 

I = 0,0001644. 
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8.3.1 Salvo a atualização financeira prevista no item 8.3, não será devida qualquer 

compensação ou penalidade por atraso de pagamento. 

8.4 Enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de 

inadimplência ou penalidade da Contratada, nenhum pagamento lhe será devido, sem que 

isso gere direito a reajustamento ou atualização de preços. 

8.5 Qualquer incorreção nas faturas ou notas fiscais comunicada à Contratada suspenderá 

os pagamentos até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isto acarrete ao TRE 

encargos financeiros adicionais. 

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

9.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem no objeto deste Instrumento, até 25% (vinte e cinco por cento) 

do seu valor. 

9.1.1 O limite estabelecido no item 9.1 poderá ser excedido, para supressão, desde que 

resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas com este Contrato terão como fonte para seu pagamento recursos 

orçamentários e financeiros consignados no Orçamento do Coren-SE 2018 e correrá à 

conta do Elemento de Despesa 33.90.39.02.31.00 – Telefonia Móvel e Fixa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 Pela inexecução total ou parcial da contratação o COREN-SE poderá, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

11.1.1 advertência por inexecução parcial da contratação que não trouxer prejuízo ao 

fornecimento/execução do objeto, como atrasos injustificados no acatamento das decisões, 

observações e sugestões feitas pela unidade Gestora da Contratação; 

11.1.1.1 A advertência será aplicada pelo titular do Departamento de Gestão do Coren-

SE, para os atos que precederem a formalização da contratação, e pela Gestora da 

Contratação, após o empenho, mediante aviso escrito à Licitante ou à Contratada, 

conforme for, com prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua manifestação, caso esta não 

apresente justificativa ou a apresentada seja insuficiente. 
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11.1.2 multa sobre o valor total mensal do lote contratado: 

11.1.2.1 de até 5% (cinco por cento) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado 

pela Gestora da Contratação. 

11.1.2.2 de até 10% (dez por cento) quando não reparar, dentro do prazo estabelecido a 

partir da abertura do chamado, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 

contratação em que se verificarem defeitos de fabricação, execução ou de materiais 

empregados, ainda que só detectados quando da sua utilização; 

11.1.2.3 de até 15% (quinze por cento) quando cumprir irregularmente as obrigações ou 

especificações; 

11.1.2.4 de até 20% (vinte por cento) quando não cumprir as obrigações, especificações 

ou prazos. 

11.2 O atraso injustificado na implantação do objeto deste instrumento, sujeitará a 

Contratada à multa moratória de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor total do 

objeto contratado, por cada dia de atraso na entrega do objeto, limitado ao percentual 

máximo de 10% (dez por cento). 

11.3 As multas a que alude este instrumento não impedem que a Administração rescinda 

unilateralmente a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.  

11.4 As multas previstas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo Coren-SE ou cobradas judicialmente. 

11.5 Será facultada defesa prévia ao interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 

da notificação efetuada pela Gestora da Contratação, quando da aplicação da sanção 

prevista no item 11.1.2. 

11.6 O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado 

no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 

do art. 4º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das 

demais cominações legais, nos prazos e em face da prática ou omissão dos atos seguintes: 

11.6.1 por até 1 (um) ano no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

falhar ou fraudar na execução da contratação; 

11.6.2 por até 2 (dois) anos no caso de não manter a proposta, deixar de entregar ou 
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apresentar documentação falsa exigida para o certame, ou, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não receber ou retirar a nota de empenho, ou não assinar o 

contrato, ou, no caso de retardamento da execução do objeto, falha ou fraude na execução 

da contratação, causar prejuízo ao contratante; 

11.6.3 por até 5 (cinco) anos quando se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal. 

11.7 A sanção do item 11.6 poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do item 

11.1.2. 

11.8 A sanção prevista no item 11.6 é de competência da Presidência do Coren-SE, 

facultada defesa ao interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado da data de abertura de vista. 

11.9 A culpabilidade da Contratada será aferida objetivamente, sendo o prejuízo 

concretamente demonstrado pela unidade Gestora da Contratação, que documentará todos 

os contatos e fixará os prazos de atendimento. As circunstâncias que envolverem a 

conduta da Contratada, ensejadoras da graduação da penalidade sugerida, deverão ser 

apreciadas pormenorizadamente, com opinativo em função do grau de prejudicialidade 

da atuação da Contratada. 

11.10 À Contratada que se enquadrar em conduta penalizável aplicar-se-ão os seguintes 

critérios: 

11.10.1 será penalizada com o grau mínimo da escala sempre que caracterizada boa-fé e 

prejuízo irrelevante ao Coren-SE; 

11.10.1.1 Considera-se boa-fé evidência concreta de atendimento às solicitações do 

Coren-SE. 

11.10.1.2 Considera-se irrelevante o prejuízo que não enseje desatendimento parcial ao 

objeto da contratação. 

11.10.2 para as penalizações que não se enquadrem nos itens 11.10.1 e 11.10.3, o 

escalonamento observará as circunstâncias concretas, notadamente a boa-fé da contratada 

e a caracterização de prejuízo ao Coren-SE; 

11.10.3 será penalizada com o grau máximo da escala quando presentes má-fé ou 
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desatendimento total ao objeto da contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 

12.1 A inexecução total ou parcial da contratação ensejará sua rescisão, com as 

consequências previstas neste Instrumento. 

12.2 Constituem motivos para rescisão da contratação: 

12.2.1 o não cumprimento de obrigações, especificações ou prazos; 

12.2.2 o cumprimento irregular de obrigações, especificações ou prazos; 

12.2.3 a lentidão no cumprimento da contratação, levando o COREN-SE a comprovar a 

impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado; 

12.2.4 o atraso injustificado no início da execução; 

12.2.5 a paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante; 

12.2.6 a sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação; 

12.2.7 a subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão 

ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar 

a execução, a juízo do Coren-SE; 

12.2.8 o descumprimento das determinações regulares da Gestora da Contratação, bem 

como das dos seus superiores hierárquicos; 

12.2.9 o cometimento reiterado de faltas na execução; 

12.2.10 a decretação de falência; 

12.2.11 a dissolução da sociedade; 

12.2.12 a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada 

que, a juízo do Coren-SE, prejudique a execução da contratação; 

12.2.13 razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela Autoridade competente do Coren-SE. 

12.2.14 a supressão, por parte da Administração, de materiais e serviços, acarretando 

modificação do valor inicial da contratação além do limite estabelecido no item 9 deste 

Instrumento. 

12.2.15 a suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
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ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação. 

12.2.16 o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo COREN-SE, 

decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação. 

12.2.17 a não liberação da área, local ou objeto para execução da contratação, por parte 

do Coren-SE, nos prazos contratuais. 

12.2.18 a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução desta contratação. 

12.2.19 o descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

12.3 A rescisão da Contratação poderá ser: 

12.3.1 determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos 

itens 12.2.1 a 12.2.13 e 12.2.18 deste Instrumento; 

12.3.2 amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o COREN-

SE; 

12.3.3 judicial, nos termos da legislação. 

12.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório da Gestora 

da Contratação e de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do 

Coren-SE. 

12.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 12.2.13 a 12.2.18, sem que haja culpa 

da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução desta contratação 

até a data da rescisão. 

12.6 A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 12.2.1 a 12.2.13 

e 12.2.18 acarreta a retenção dos créditos decorrentes desta contratação, até o limite dos 
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prejuízos causados ao CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

13.1 A Contratada indica ___________________________________________ para 

representá-la na execução do objeto do presente Contrato, reservando-se ao Contratante 

o direito de solicitar motivadamente, a qualquer tempo, a sua substituição, caso em que a 

Contratada deverá indicar outro representante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 

14.1 A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução 

vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que 

será comunicado à Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO 

15.1 Integram o presente Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital do 

Pregão Eletrônico nº 01/2018 e seus Anexos e a Proposta da Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1 O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a 

ser firmada com base no objeto deste Pregão é o da Justiça Federal, Seção Judiciária do 

Estado de Sergipe, Subseção Judiciária de Aracaju, excluído qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

17.1 Aplicam-se à execução desta contratação e aos casos omissos os recursos 

operacionais do sistema "PREGÃO ELETRÔNICO", através do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, a Lei 10.520, de 17/7/2002, o Decreto 5.450, de 

31/5/2005, a Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e o Decreto 8.538, de 6/10/2015, 

Decreto 6.654, de 20/11/2008, a Lei 9.472, de 16/07/1997 - Lei Geral de 

Telecomunicações e Resoluções da ANATEL, o Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2018  

e seus anexos e, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/6/1993 e suas alterações. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente Contrato, cujo extrato fica registrado, de acordo com o art. 60, da Lei 8.666/93, 
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o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, em 3 (três) vias de 

igual teor e forma para que produza seus efeitos legais. 

 

Aracaju/SE, XX de XXXXXXX de 2018. 

 

 

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 

PRESIDENTE 

COREN/SE 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

De acordo: 

 

 

 

ANDRÉ KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA 

Procurador Jurídico Coren/SE 

OAB 5.316-SE 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________ ________________________________ 

CPF:                                                                      CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


