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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 

 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

(Processo Administrativo n° 012/2018) 

Alterado pela Errata nº 01 de 22.03.2018 

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

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 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: 04/04/2018 

Nova Data da sessão: 09/04/2018 (alterada pela Errata nº 01 de 22.03.2018) 

Horário: 14:30 (Horário de Sergipe) 

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

UASG: 389342 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente certame é a prestação de serviço de agenciamento 

de viagem, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento 

de passagem aérea nacional e, eventualmente, internacional para o Conselho 

Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE). 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

orçamentária própria, prevista no orçamento do Coren-SE para o exercício de 2018, na 

classificação 33.90.33.01.00.00 – Passagens Conselheiros; 33.90.33.02.00.00 – Passa-

gens Servidores; 33.90.33.03.00.00 – Passagens Colaboradores. 

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. 

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. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de 

pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível 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 Instrução Nor-

mativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas 

mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limi-

tes previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item 

acima: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos adminis-

trativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que estejam sob falência, , concurso de credores, , em processo de 

dissolução ou liquidação;  

4.3.3. que estejam reunidas em consórcio; 

4.4. 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. 

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

deverá declarar: 

4.5.1. 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. 



 

 

 

 

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 

 

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

trônico, relativo às seguintes declarações: 

4.6.1. 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; 

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

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.6.3. 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; 

4.6.4. 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: 

5.6.1. Na proposta encaminhada eletronicamente, o licitante deverá con-

signar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total para a execução 

dos serviços propostos, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, 
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tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto. Na proposta encami-

nhada eletronicamente, o licitante deverá consignar, na forma expressa no sis-

tema eletrônico, o valor total do item 1 e manter inalterado o valor total do 

item 2 (Grupo 1) para a execução dos serviços propostos, já considerados e 

inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução 

do objeto. (alterado pela Errata nº 01, de 22.03.2018) 

5.6.1.1. Em caso de propostas iguais, com valores em conformidade com o 

item 7.3 do Edital, será feito, no primeiro dia útil subsequente ao dia da 

abertura das propostas no sistema, sorteio presencial pelo Pregoeiro e 

equipe de apoio. Todos os representantes das licitantes poderão partici-

par do sorteio, que será registrado em ata e terá seu resultado inserido 

no sistema, bem como na página eletrônica do Coren-SE e no processo 

administrativo de licitação. (subitem inserido pela Errata nº 01, de 

22.03.2018). 

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 ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sis-

tema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-

clusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. Os lances deverão ser oferecidos para o valor total, observado o disposto 

neste Edital, conforme item 4.2 do Anexo I – Termo de Referência.  Os 

lances deverão ser oferecidos apenas para o valor total do item 1. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fi-

xado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

tado e registrado pelo sistema.  

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não po-

derá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá 

ser inferior a três (3) segundos 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.10. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  

6.13. 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, aleatoriamente 

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

de lances.  
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6.14. 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.  

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. 

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 
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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° 

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; 

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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8.3.2. 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). 

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. 
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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. Certificado de Cadastramento válido junto à Empresa Brasileira de Tu-

rismo (Embratur). 

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. 

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, avaliada automaticamente pelo SICAF, com 

base na obtenção de Índice de Liquidez 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 
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8.6.2.1.1. Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem: 

8.6.2.1.1.1. 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 

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. 
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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. 

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, 
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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 

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. 
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8.6.25. Caso não sejam apresentados quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação no presente certame, nos termos do subitem anterior, ou 

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 remetidos 

em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de 

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

publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco) dias 
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úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema 

(upload), fac-símile (fax) ou e-mail. 

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.  
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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.  

11. DOS RECURSOS 
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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 

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. 
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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 IPCA - Índice Nacional de Preços ao Con-

sumidor Amplo (IBGE) ou o índice que venha a substituí-lo, exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

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. 
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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; 

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. 
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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 

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) 
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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. 

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 

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
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substituição tributária, respectivamente, o Coren-SE, na condição de tomador de ser-

viço, 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. 

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. 

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: 

https://www3.webiss.com.br/AracajuSE/
https://www3.webiss.com.br/AracajuSE/
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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). 

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. 
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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 

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; 
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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 Per-

manente 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. 

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 

mailto:licitacoes@corensergipe.org.br
mailto:licitacoes@corensergipe.org.br
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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 

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 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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20.10.2.  ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

 

 

Aracaju/SE, 22 de março de 2018 

 

Diego Rafael da Silva Borges 

Presidente do Coren-SE 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Prestação de serviço de agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de emissão, 

remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e, eventualmente, internacional 

para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE). 

2. JUSTIFICATIVA 

Atender às necessidades de deslocamento aéreo de conselheiros, servidores e 

colaboradores eventuais desta Autarquia, visando à participação em seminários, 

congressos, reuniões, treinamentos, cursos e demais eventos de interesse do órgão. 

3. QUANTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE PASSAGENS AÉREAS 

A título de informação, sem que isso venha constituir qualquer obrigação por parte do 

Coren/SE, é estimado um quantitativo de 22 (vinte e dois) bilhetes (ida e volta). 

4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO 

Sugere-se que contratação seja efetuada por meio de licitação na modalidade pregão, em 

sua forma eletrônica e a contratação oriunda se dê pelo regime de empreitada por preço 

unitário. 

4.1 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

Tendo em vista o disposto na Instrução Normativa n.º 7 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, de 24/08/2012 (alterada pela IN n.º 08, de 13/09/2012), que institui 

o modelo de contratação para prestação de serviços de aquisição de passagens aéreas 

nacionais e internacionais, a presente licitação deverá utilizar o critério de julgamento 

menor preço, apurado pelo menor valor total ofertado pela prestação do serviço de 

agenciamento de viagens, que compreende a emissão, remarcação e cancelamento de 

passagem aérea pela agência de viagem, acrescido do custo com a emissão dos 

bilhetes/passagens. Fica, desde já, firmado o entendimento de que Serviço de 

agenciamento de viagens compreende a composição das demandas de emissão, 

remarcação e cancelamento de passagem aérea, passíveis de serem feitas pela Contratante 



 

 

 

 

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 

 

com relação a uma viagem. Dessa forma, a Contratante, ao demandar a emissão de um 

bilhete, está dando início a uma “viagem” a ser “agenciada” pela contratada até a sua 

realização ou até o seu cancelamento. 

Exemplo: Se a Contratante requer a emissão de um bilhete aéreo, depois demanda a 

remarcação da data de embarque e, por fim, pede o cancelamento do bilhete, o particular 

contratado terá executado apenas um “Serviço de Agenciamento”, e será, portanto, 

remunerado com valor equivalente a apenas uma unidade de preço único fixado no 

contrato para esse tipo de serviço. 

Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos 

trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação, conforme disposto na 

Requisição de Passagem. 

Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de 

existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 

A emissão de passagem aérea que compreenda trechos de ida e volta (devidamente 

especificado na Requisição de Passagem), corresponderá a uma única prestação de 

serviço de agenciamento de viagem (uma só remuneração pela 

emissão/remarcação/cancelamento), ainda que os deslocamentos de ida e volta sejam 

realizados em companhias aéreas diferentes (ex: trecho ida pela TAM e de volta pela 

GOL). 

Solicitação de reembolso (passagem aérea emitida e não utilizada) é inerente ao 

cancelamento da passagem, portanto inclusa no serviço de agenciamento de viagem. 

O valor ofertado pela prestação do serviço de agenciamento de viagens deverá ser 

único, independentemente de se tratar de passagem aérea nacional ou internacional. 

Do valor ofertado pela prestação do serviço de Agenciamento de Viagens já deverão estar 

deduzidos todos os impostos, taxas, encargos, bem como quaisquer outras despesas 

diretas e indiretas. 

A proponente deverá declarar em sua proposta que o valor da tarifa da passagem 

aérea emitida/remarcada não poderá ser superior àquele praticado pelas 

concessionárias de serviço de transporte aéreo para a venda via internet, inclusive 

tarifa promocional ou reduzida, na data, trecho e horário escolhido. 
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4.2 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

Para fins de elaboração dos lances, o valor máximo admitido para prestação do serviço 

de agenciamento de viagens, acrescido da estimativa de gastos com passagens é 

R$ 31.821,68 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 31.821,75 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) 

(retificado pela Errata nº 01, de 22.03.2018), haja vista tratar-se do preço médio praticado 

no mercado atualmente. O valor total ofertado deverá ter, no máximo, duas casas 

decimais depois da vírgula. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

ESTIMADO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

(R$) 

1 

Prestação de serviço de 

Agenciamento de Viagem, 

compreendendo os serviços de 

emissão, remarcação e 

cancelamento de passagem 

aérea nacional e, 

eventualmente, internacional 

para o Conselho Regional de 

Enfermagem de Sergipe 

(Coren/SE). 

Unidade  22 0,0032 0,07 

2 

Custo direto estimado com 

passagens, taxas de embarque e 

demais encargos, referentes às 

emissões de bilhetes em âmbito 

nacional e internacional, para 

atender a demanda interna do 

órgão no exercício 2018 

Unidade 22 1.446,44 

31.821,61 

31.821,68 
(retificado pela 

Errata nº 01, de 

22.03.2018) 

TOTAL (R$) 

31.821,68 

31.821,75 
(retificado pela 

Errata nº 01, de 

22.03.2018) 

Observação: Deverá apenas ser ofertado lance para o Item 1 do Grupo 1. Serão 

excluídos os lances ofertados para o item 2, por tratar-se de custo direto estimado 

com passagens, taxas de embarque e demais encargos, referentes às emissões de 

bilhetes em âmbito nacional e internacional, para atender a demanda interna do 

órgão no exercício 2018. 
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5. DA SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 

5.1 As passagens deverão ser solicitadas através de formulário de requisição, assinado 

pelo representante da Administração contratante, numerado sequencialmente e 

encaminhado ao futuro contratado por intermédio de fac-símile, e-mail. 

5.1.1 Excepcionalmente, a solicitação de passagem aérea poderá ser efetuada pelo 

Coren/SE por qualquer meio hábil de comunicação, sem prejuízo da posterior emissão da 

requisição a que se refere o subitem 5.1. 

5.2 Em regra, as solicitações dos bilhetes de passagens deverão ser feitas com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data fixada para a viagem. 

Excepcionalmente, entretanto, poderão ocorrer solicitações de passagens fora do prazo 

estabelecido acima, em situações de caráter emergencial. Neste caso, o futuro contratado 

deverá envidar esforços para atender ao solicitado. 

6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS PASSAGENS AÉREAS 

6.1 A empresa contratada deverá disponibilizar os bilhetes de passagens aéreas em até 01 

(uma) hora após a solicitação, no endereço eletrônico previamente designado pelo 

Contratante, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

6.1.1 Havendo problemas de ordem técnica que inviabilize o atendimento do prazo fixado 

no subitem 6.1, a empresa deverá comunicar ao Fiscal de Contrato em até uma hora do 

recebimento do pedido, ficando a extensão do prazo a ser concedido a critério da 

Fiscalização; 

6.1.2 Persistindo os problemas técnicos no sistema da companhia aérea e/ou da agência, 

a Contratada deverá deslocar-se aos balcões das companhias aéreas no aeroporto, 

objetivando atender o solicitado pela Fiscalização. 

6.2 Excepcionalmente, caso seja solicitado pelo Contratante, a empresa contratada deverá 

entregar os bilhetes de passagem aéreas no Coren/SE, nos balcões de atendimento do 

aeroporto ou na residência do servidor indicado. 

6.3 Os bilhetes que venham a apresentar qualquer irregularidade deverão se substituídos, 

no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados a partir da comunicação. 
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6.3.1 Em caso de emissão/remarcação de passagem aérea com erro e/ou omissão 

atribuível à empresa e que comprometa sua utilização, a contratada deverá providenciar 

a correção, e ainda arcar com eventuais prejuízos que isso acarretar. 

7. DO RECEBIMENTO 

7.1 O objeto licitado será recebido, após a verificação da execução do serviço, mediante 

atesto da nota fiscal/fatura, em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mesma. 

7.1.1 A nota fiscal/fatura deverá conter a discriminação das passagens aéreas emitidas no 

mês anterior, admitindo-se, excepcionalmente, a emissão de nota fiscal/fatura para 

intervalos menores, quando previamente autorizada pelo fiscal/gestor do contrato. 

7.1.1.1 As faturas deverão ser entregues acompanhadas da cópia do(s) bilhete(s) emitido(s) 

e faturado(s) e da(s) Requisição (ões) de Passagem (ens), sem prejuízo de outras 

exigências. 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos nas cláusulas e condições do 

Contrato a ser firmado e do presente Termo de Referência, obrigar-se-á, ainda, a 

contratada: 

8.1 Disponibilizar, além da exigência contida no item 6.1, serviço de atendimento por 

telefone, caso a empresa contratada não possua sede ou filial em Aracaju/SE; 

8.2 Indicar os funcionários que ficarão responsáveis pelo atendimento preferencial ao 

Coren/SE durante o horário de atendimento normal da empresa, bem como seus 

respectivos substitutos, em caso de afastamentos, os quais deverão acessar 

permanentemente o (s) e-mail (s) de contato fornecido (s) pela empresa contratada para 

verificar a existência de solicitações por parte da Contratante. 

8.3 Manter serviço de plantão para atendimento fora dos dias e horários normais de 

atendimento da empresa, fornecendo ao Contratante os nomes e telefones dos plantonistas 

designados, bem como endereço de e-mail corporativo para recepção das requisições e 

solicitações de serviços. 

8.3.1 O serviço de plantão deverá funcionar 24h por dia, para atendimento a todas as 

solicitações originadas do Coren/SE. 



 

 

 

 

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 

 

8.4 Efetuar reserva, emissão, remarcação e cancelamento de viagens para o Coren/SE, 

mobilizando-se, inclusive, no aeroporto para realização do serviço, se necessário; 

8.5 Informar, quando da reserva e requisição de passagens aéreas, as tarifas 

promocionais oferecidas, na ocasião, pelas companhias aéreas; 

8.6 Repassar ao Contratante todos os descontos oferecidos pelas empresas aéreas, 

inclusive tarifas promocionais ou reduzidas. O valor do bilhete emitido/remarcado pela 

contratada não poderá ser superior ao menor preço praticado pela companhia aérea para 

as vendas efetuadas via internet, na data, trecho e horário escolhido. 

8.7 Apresentar pesquisas de voos das companhias aéreas com as tarifas mais vantajosas, 

horários, frequências de voos, escalas, melhor roteiro, preferencialmente através de 

cotação eletrônica, no prazo máximo de 01 (uma) hora após a solicitação; 

8.7.1 Havendo problemas de ordem técnica que inviabilize o atendimento no prazo fixado, 

a empresa deverá comunicar ao Fiscal de Contrato em até uma hora do recebimento do 

pedido, ficando a extensão do prazo a ser concedido a critério da Fiscalização; 

8.8 Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de 

passagens, tarifas e qualquer outra logística de embarque, em aeroportos do Brasil ou no 

exterior; 

8.9 Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento das passagens não 

utilizadas pelo Contratante, observados os prazos e termos previstos nas regras tarifárias 

das companhias aéreas, o que deverá ser comprovado pela contratada. 

8.10 Reembolsar ao Contratante, quando formalmente solicitado, no prazo máximo de 60 

dias, o valor das passagens aéreas não utilizadas. O referido reembolso será efetuado 

mediante emissão de ordem de crédito (ou documento que produza o mesmo efeito), a ser 

utilizada como abatimento no valor da(s) fatura(s) posterior(es). 

8.10.1 Na operação de reembolso, a Contratada poderá deduzir do valor do bilhete, as 

multas cobradas pelas companhias aéreas referentes ao reembolso, cancelamento de 

reserva e noshow, quando houver, as quais deverão ser devidamente comprovadas. 

8.10.2 Caso haja encerramento ou rescisão contratual, o(s) reembolso(s) dar-se-á 

mediante recolhimento do valor respectivo por meio de transferência bancária, no prazo 

máximo estipulado no item 8.11. 
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8.11 Substituir/Remarcar bilhetes (novo itinerário, desdobramentos), desde que 

autorizado pela Contratada: 

8.11.1 Quando houver aumento de custo, será cobrado o valor complementar; 

8.11.1.1 O aumento de custo referente à eventual multa ou taxas de remarcação cobradas 

pela companhia aérea deverão ser devidamente comprovadas pela Contratada. 

8.11.2 Quando houver diminuição de custo, mediante emissão de ordem de crédito (ou 

documento que produza o mesmo efeito) em favor do Contratante a ser utilizada como 

abatimento no valor da(s) fatura(s) posterior(es), no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

8.11.2.1 Caso haja encerramento ou rescisão contratual, o(s) reembolso(s) dar-se-á(ao) 

mediante recolhimento do valor respectivo por meio de transferência bancária, no prazo 

máximo estipulado no item 8.12.2. 

8.12 Sempre que convocada pela Contratante para reunião, a Contratada deverá atender 

imediatamente a convocação, com a presença de seu Sócio-Proprietário ou Diretor. 

8.13 Facilitar os trabalhos da fiscalização do contrato, acatando imediatamente as 

instruções, sugestões e observações que emanem do Contratante. 

8.14 Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Coren/SE, com relação 

ao fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e inobservância de cláusula contratual; 

8.15 A contratada deverá fornecer passagens de qualquer companhia aérea que atenda ao 

trecho e horários requisitados; 

8.16 Emitir ordens de passagens (PTAs) para localidades indicadas pelo Coren/SE, com 

emissão imediata, informando o código de transmissão e a companhia aérea; 

8.17 Arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados na execução do contrato, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

por parte do Contratante; 

8.18 Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência 

do contrato, não respondendo o Contratante solidária ou subsidiariamente por este 

reembolso, que é de inteira responsabilidade da contratada; 

8.19 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como 

os tributos resultantes do cumprimento do contrato; 
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8.20 Fornecer a qualquer momento, quando solicitado pelo Contratante, declaração 

expedida por companhias aéreas legalmente estabelecidas no país, de que é autorizada a 

comercializar passagens em seu nome; que possui idoneidade creditícia; que se encontra 

em dia com suas obrigações contratuais e financeiras perante as mesmas e que dispõe de 

terminal para reservas; 

8.21 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato; 

8.22 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência sem prévia 

autorização do Contratante; 

8.25 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.26 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 

expressa anuência do Contratante. 

8.27 Fornecer, quando formalmente solicitado pelo Contratante, no prazo máximo de dois 

úteis ou juntamente com a fatura correspondente (a critério do Contratante), documento 

da companhia aérea que ateste a efetiva utilização do bilhete de passagem, relacionando 

explicitamente o nome do passageiro, número do voo, local, hora e data da viagem; 

8.28 Fornecer ao Contratante, quando solicitado, relatórios operacionais discriminando 

os serviços prestados, contendo o valor para cada trecho percorrido, por bilhete emitido 

e indicando o nome do servidor beneficiário, bem como outros relatórios porventura 

requisitados pelo Fiscal/Gestor do Contrato, que contenha os resultados acumulados no 

exercício, por ordem numérica de requisição de passagem, por nome de servidor, por 

bilhetes reembolsados, etc. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada; 
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9.2 Promover, por intermédio de servidores designados, o acompanhamento e a 

fiscalização dos serviços, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada no prazo e condições estipuladas em contrato. 

10. DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA À AGÊNCIA DE VIAGEM 

10.1 A remuneração devida à contratada pela prestação dos serviços de emissão, 

remarcação e cancelamento de passagens aéreas será o valor ofertado para a prestação 

dos serviços de agenciamento de viagens constante da proposta vencedora multiplicado 

pela quantidade de passagens emitidas no período faturado. 

10.1.1 Não haverá pagamento de qualquer outra remuneração (a exemplo da atual 

D.U), ainda que a mesma venha especificada no bilhete de passagem aérea. 

10.1.2 Passagem aérea, a que se refere o caput, compreende o trecho de ida e o trecho 

de volta ou somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação, 

conforme disposto na Requisição de Passagem. 

10.1.3 Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, 

independentemente de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia 

aérea. 

10.1.4 A emissão de passagem aérea que compreenda trechos de ida e volta (devidamente 

especificado na Requisição de Passagem), corresponderá a uma única prestação de 

serviço de agenciamento de viagem (uma só cobrança pela 

emissão/remarcação/cancelamento), ainda que os deslocamentos de ida e volta sejam 

realizados em companhias aéreas diferentes (ex: trecho ida pela TAM e de volta pela 

GOL). 

10.1.5 O Serviço de Agenciamento de Viagens compreende a composição das demandas 

de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea, passíveis de serem feitas pela 

Contratante com relação a uma viagem. Dessa forma, a Contratante, ao demandar a 

emissão de um bilhete, está dando início a uma “viagem” a ser “agenciada” pela 

contratada até a sua realização ou até o seu cancelamento. 

Exemplo: se a Contratante requer a emissão de um bilhete aéreo, depois demanda a 

remarcação da data de embarque e, por fim, pede o cancelamento do bilhete, o particular 
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contratado terá executado apenas um “Serviço de Agenciamento”, e será, portanto, 

remunerado com valor equivalente a apenas uma unidade de preço único fixado no 

contrato para esse tipo de serviço. 

10.1.6 Solicitação de reembolso (passagem aérea emitida e não utilizada) é inerente ao 

cancelamento da passagem, portanto inclusa no serviço de agenciamento de viagem. 

10.2 A Contratante pagará, ainda, à contratada o valor da(s) passagem(ens) aérea(s) (tarifa) 

acrescido da taxa de embarque e da tarifa de conexão (caso haja), correspondente(s) ao 

período faturado. 

 

11. FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o ateste pela fiscalização. 

11.1.1 O servidor responsável pelo atesto da nota fiscal/fatura terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para fazê-lo, contando-se este prazo a partir do seu recebimento; 

11.1.1.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão 

devolvidas, contando-se o prazo estabelecido no item 11.1.1 a partir da nova apresentação. 

12. EXIGÊNCIAS RELATIVAS À CAPACIDADE TÉCNICA DO LICITANTE 

A Contratada deverá contar com estrutura administrativa e operacional que garanta o 

pleno cumprimento de todas as questões inerentes à contratação, resguardando o 

Coren/SE de problemas advindos da dificuldade de contato, quando da necessidade de 

regularização de pendências porventura existentes. 

Para comprovar a aptidão para o desempenho das atividades nos moldes especificados no 

presente Termo de Referência, a Contratada deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) 

Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou 

Privado, que comprove ter a empresa executado, satisfatoriamente, serviço de 

fornecimento de passagens aéreas de características compatíveis com o objeto deste 

Termo, bem como Certificado de Cadastramento junto à Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRATUR). 

13. DO VALOR ESTIMADO 

O valor estimado da contratação é de R$ 31.821,68 (trinta e um mil, oitocentos e vinte 

e um reais e sessenta e oito centavos) R$ 31.821,75 (trinta e um mil, oitocentos e vinte 
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e um reais e setenta e cinco centavos) (retificado pela Errata nº 01, de 22.03.2018). 

Este valor informado, bem como o quantitativo de bilhetes são estimativos e não indicam 

quaisquer compromissos futuros para o Contratante. Os pagamentos devidos à contratada 

dependerão do quantitativo de serviços efetivamente prestados, respeitados os limites de 

valores contratuais estabelecidos. 

14. FONTE DE CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO 

A Despesa decorrente da presente contratação correrá à conta dos recursos orçamentários 

e financeiros do Coren/SE, sob os Elementos de Despesas previstos no Orçamento 

Programa Anual e mediante a emissão de empenho específico. 

Elementos de Despesa:  

33.90.33.01.00.00 – Passagens Conselheiros;  

33.90.33.02.00.00 – Passagens Servidores;  

33.90.33.03.00.00 – Passagens Colaboradores. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 A Contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 

10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do Contratante, conforme a 

gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento 

dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações 

legais. 

15.2 Caso a contratada não inicie a prestação dos serviços quando convocada e nas 

condições avençadas, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da 

contratação, por dia de atraso injustificado, até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10º 

(décimo) dia, os serviços poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, 

configurando-se a inexecução total do contrato, com as consequências previstas em lei, 

no ato convocatório e no contrato. 

15.3 O atraso injustificado durante a prestação dos serviços ou a sua realização de forma 

incompleta, ou ainda em desconformidade com as condições avençadas, acarretará a 

aplicação de multa de 0,5% (meio por cento), por dia e por ocorrência, sobre o valor total 

da contratação, limitada sua aplicação até o máximo de 05 (cinco) dias ou de 05 (cinco) 

ocorrências, o que ocorrer primeiro. Após o 5º (quinto) dia ou a 5ª (quinta) ocorrência, 
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restará configurada a inexecução total do contrato, com as consequências previstas em lei, 

no ato convocatório e no contrato. 

15.4 Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato. 

15.5 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com a União e, será descredenciado no SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 

das demais cominações legais. 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 A fiscalização da presente contratação será realizada por servidor do Coren/SE 

devidamente designado pela Administração da Autarquia. 

16.2 São atribuições do fiscal: 

16.2.1 Providenciar, junto à Contratada, a emissão, remarcação e cancelamento das 

passagens aéreas, após a autorização expressa por parte da autoridade competente; 

16.2.2 Agendar com o representante da Contratada as reuniões necessárias; 

16.2.3 Comunicar à Secretaria de Administração e Finanças as ocorrências que 

impliquem possíveis sanções à Contratada; 

16.2.4 Acompanhar e atestar o recebimento definitivo. 

16.3 A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

17. DA VIGÊNCIA 

17.1 O contrato vigorará por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, através de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

incluindo o primeiro ano da vigência, se houver interesse entre as partes. 

18. ASSINATURA 

Declaro que sou responsável pela elaboração do presente Termo de Referência/Projeto 

Básico referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
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agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e 

cancelamento de passagem aérea nacional e, eventualmente, internacional para o 

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE). 

 

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 II - 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 Prestação de serviço de agenciamento de viagem, compreendendo os 

serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e, 

eventualmente, internacional para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe 

(Coren/SE), 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, o Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018 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 prestação de serviço de agenciamento de 

viagem, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de 
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passagem aérea nacional e, eventualmente, internacional para o Conselho Regional 

de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), conforme especificações técnicas e 

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

contratada e da legislação pertinente. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. O valor do presente contrato é de R$ XXXXXXXXXXX, inclusos todas as despesas 

que resultem no custo da prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, transportes, 

seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos e quaisquer outras despesas, que 

incidirem na prestação dos serviços, que incidirem na prestação dos serviços. 

2.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da con-

tratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 

mínimo de um ano, aplicando-se o IPCA - Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IBGE) ou o índice que venha a substituí-lo, exclu-

sivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências editalícias, bem como 

as que estão estabelecidas no item 9 do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA QUARTA –  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências editalícias, bem como as 

que estão estabelecidas no item 8 do Termo de Referência – Anexo I do Edital 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do Contrato. 

5.1.1. O servidor responsável pelo atesto da nota fiscal/fatura terá o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para fazê-lo, contando-se este prazo a partir do seu recebimento. 

a) As notas fiscais/faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas, 

contando-se o prazo estabelecido no subitem 5.1.1 a partir da nova apresentação. 

5.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a LICITANTE vencedora 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 

moratórios devidos pelo Coren/SE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
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efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 

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. 

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

I = i/365 

I = (6/100)/365 

I = 0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1. O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, através de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

incluindo o primeiro ano da vigência, se houver interesse entre as partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do Orçamento do 

Coren-SE, aprovado para o exercício financeiro de 2018, cujas Dotações Orçamentárias 

para o presente exercício são as seguintes: 33.90.33.01.00.00 – Passagens Conselheiros; 

33.90.33.02.00.00 – Passagens Servidores; 33.90.33.03.00.00 – Passagens 

Colaboradores. 

7.2. Para cobertura das despesas relativas ao presente Contrato, será emitida Nota de 

Empenho à conta das dotações especificadas nesta Cláusula. 

7.3. Havendo a prorrogação do presente contrato e, por conseguinte, a necessidade de 

empenhos em exercícios posteriores, os mesmos correrão à conta de dotação orçamentária 

específica. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. A CONTRATADA ficará sujeita a uma das sanções administrativas previstas nas Leis 

n.º 10.520/2002 e 8.666/1993, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
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CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 

sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à 

Administração e das cabíveis cominações legais. 

8.2. Caso a CONTRATADA não inicie a prestação dos serviços quando convocada e nas 

condições avençadas, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da 

contratação, por dia de atraso injustificado, até o máximo de 10 (dez) dias. 

8.2.1. Após o 10º (décimo) dia, os serviços poderão, a critério da Administração, não mais 

ser aceitos, configurando-se a inexecução total do contrato, com as consequências 

previstas em lei, no ato convocatório e no contrato. 

8.3. O atraso injustificado durante a prestação dos serviços ou a sua realização de forma 

incompleta, ou ainda em desconformidade com as condições avençadas, acarretará a 

aplicação de multa de 0,5% (meio por cento), por dia e por ocorrência, 

sobre o valor total da contratação, limitada sua aplicação até o máximo de 5 (cinco) dias 

ou de 5 (cinco) ocorrências, o que ocorrer primeiro. 

8.3.1. Após o 5º (quinto) dia ou a 5ª (quinta) ocorrência, estará configurada a inexecução 

parcial do contrato, com as consequências previstas em lei, no ato convocatório e no 

contrato. 

8.4. Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 

20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de inexecução 

total do contrato, e de 10% (dez por cento) se ocorrer inexecução parcial. 

8.5. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 

8.6. As sanções serão aplicadas conforme previsão legal e editalícia e posteriormente 

registradas no SICAF. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, observado o 

contraditório e a ampla defesa, de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da 

Lei nº 8.666/1993, mediante notificação escrita, através de ofício, entregue diretamente 

ou por via postal, com aviso de recebimento – AR, sem prejuízo das sanções previstas na 

CLÁUSULA OITAVA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Aplica-se a este Contrato o regime jurídico dos contratos administrativos instituído 

pela Lei nº 8.666/1993 especificamente ao disposto no artigo 58. 

10.2. Integrarão o presente Contrato as condições estabelecidas no Edital regulador do 

certame, bem como no Termo de Referência – Anexo I e a Proposta da LICITANTE, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

11.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Sergipe, para dirimir as questões derivadas 

deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato 

lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

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: 


