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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 

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

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

PARTE A - PREÂMBULO

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

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

Rafael  da  Silva  Borges,  brasileiro,  enfermeiro,  portador  da  carteira  de  registro  profissional  no

Coren/SE nº 270182-ENF, torna público licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do

tipo  MENOR  PREÇO  GLOBAL,  conforme  ANEXO  I  –  objeto  deste  edital,  constante  do

Processo Administrativo Coren/SE nº 30/2018, que será regido pela Lei n. 10.520⁄2002, aplicando-

se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 8.666⁄93 e suas alterações posteriores,

pelos Decretos n. 3.555⁄2000 e n. 5.450/05, pela Lei Complementar n. 123⁄2006, demais Decretos e

normas regulamentares aplicáveis à espécie, pelas condições previstas neste Edital e seus anexos. 

II. ÓRGÃO INTERESSADO:

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE)

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

11/2018 30/2018

V. OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de “Moving” – mudança do Data Center da
atual sala de Tecnologia da Informação do Coren-SE para a nova sede do regional.

TIPO MENOR PREÇO: (   ) POR ITEM  (  ) POR GRUPO DE ITENS (LOTE)  ( X ) GLOBAL
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VII. FORMA DE FORNECIMENTO VIII. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis nos termos
do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

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

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/12/2018
HORÁRIO: 15h00min (horário de Brasília) / 14h00min (horário de Sergipe)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO UASG: 389342

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

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

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

comunicação do Pregoeiro em contrário.

X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO DE DESPESA

33.90.39.02.16.01 – Manutenção de Equipamentos de Informática/Rede/Software.

XI. ESCLARECIMENTOS

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

HORÁRIO: 08:00 ÀS 16:00

E-MAIL: licitacoes@coren-se.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), Autarquia Federal criada pela Lei nº
5.905/1973, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.344/0001-24, situada à Av. Hermes Fontes, n.º 931,
Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE torna público para conhecimento dos interessados, que na data,
horário e local acima indicado fará realizar, licitação na modalidade de Pregão na forma Eletrônica,
do  tipo “MENOR  PREÇO  GLOBAL”,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,  por
intermédio de seu Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n.º 005, de 03
de janeiro de 2018, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O  presente  certame  reger-se-á  pela  Lei  n.  10.520⁄2002,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que
couberem,  as  disposições  da  Lei  8.666⁄93  e  suas  alterações  posteriores,  pelos  Decretos  n.
3.555⁄2000  e  n.  5.450/2005,  pela  Lei  Complementar  n.  123⁄2006,  demais  Decretos  e  normas
regulamentares  aplicáveis  à  espécie,  observadas  as  condições  estabelecidas  neste  edital  e  seus
anexos, constantes no Processo nº 25/2018 a que se segue:

A sessão pública  destinada ao recebimento  de propostas  relativas  ao objeto  deste  edital  e seus
Anexos ocorrerá no sítio (“site”) COMPRASNET, no endereço eletrônico, data e horário seguinte:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data: 20/12/2018

Hora: 15h00min (Horário de Brasília) / 14h00min (horário de Sergipe)
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1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de “Moving” – mudança do Data
Center da atual sala de Tecnologia da Informação do Coren-SE para a nova sede do regio-
nal.

1.1.1. Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no
Comprasnet  e as especificações  constantes  no Termo de Referência,  Anexo I  deste
Edital, prevalecerão estas últimas.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.1. As despesas decorrentes para pagamento do objeto desta licitação correrão à conta dos
recursos consignados no Orçamento do Coren/SE, elemento de despesa 33.90.39.02.16.01 –
Manutenção de Equipamentos de Informática/Rede/Software.

2.2. As despesas com a contratação que porventura ultrapassem o exercício em curso estarão
submetidas à dotação orçamentária aprovada do exercício correspondente.

3. ANEXOS AO EDITAL:

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

           Anexo I - Termo de Referência/Projeto Básico;

           Anexo II – Planilha de custos estimativos;

Anexo II – Minuta do Termo de Contrato;

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas,  empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Cre-
denciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para
sua correta utilização.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
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qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao pro-
vedor do sistema ou ao Coren/SE responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso in-
devido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. Não poderão participar deste Pregão:

4.4.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o
Coren-SE, durante o prazo da sanção aplicada;

4.4.2. empresário  declarado  inidôneo  para  licitar  ou  contratar  com  a
A d m i n i s t r a ç ã o  Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

4.4.3. empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo  da
sanção aplicada;

4.4.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disporto no
art.72, § 8º, V, da Lei nº9.605/98;

4.4.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art.1 2 da
Lei nº8.429/92;

4.4.6. quaisquer  interessados  enquadrados  nas  vedações  previstas  no  art.  9º
daL e i nº8.666/93;

4.4.6.1. Entende-se  por  “participação  indireta”  a  que  alude  o  art.  9º  da
Leinº8.666/93 a participação no certame de empresa em que um das
pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sóc ia ,
pouco  importando o  seu  conhecimento  técnico  acerca  do  objeto  da
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

4.4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.4.8. empresário cujo estatuto ou contrato social  não seja pertinente e compatível
com o objeto deste Pregão;

4.4.9.empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação  judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação.

4.4.10. sociedades  integrantes  de  um mesmo  grupo  econômico,  assim  entendidas
aquelas  que  tenham  diretores,  sócios  ou  representantes  legais  comuns,  ou  que
utilizem recursos  materiais,  tecnológicos  ou  humanos  em comum,  exceto  se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
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4.5. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e
seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à proposta ou
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às san-
ções previstas neste Edital. 

5. DA VISTORIA

5.1. Não se exigirá que a  licitante  realize vistoria do local de realização do  serviço, contudo
deverá ser apresentada na etapa de habilitação Declaração de conformidade com as exigências estabelecidas não
obstante o não conhecimento das condições existentes nos imóveis. Caso haja interesse do fornecedor em
conhecer as instalações do prédio no qual deverão ser instalados os equipamentos, deverá consultar o Coren-SE
acerca de tal possibilidade bem como de eventual agendamento através do e-mail lucas@coren-se.gov.br ou do
telefone (79) 3225-4013 / 3225-4027.

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

6.1. A  Proposta  de  Preços  deverá  ser  elaborada  e  enviada  exclusivamente  por  meio  do
sistema  eletrônico,  a  partir  da  data  da  liberação  do  presente  edital  no  sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.  até  o  horário  limite  de  início  da  sessão  pública
(horário de Brasília) do dia marcado para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, os valores, já con-
siderados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da exe-
cução do objeto da presente licitação.

6.3. As declarações discriminadas abaixo, também serão enviadas pela licitante, através do
sistema eletrônico, ou seja, no momento da elaboração e do envio de sua proposta, as quais
serão somente visualizadas pelo pregoeiro ou sua equipe na fase de habilitação,  quando
poderão ser alteradas e reenviadas pela licitante, por solicitação do pregoeiro:

6.3.1. Declaração  de  Fatos  Impeditivos,  conforme  regulamentação  constante  da
IN/MARE nº 05/95, com alterações da IN/MARE nº 09/96;

6.3.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de
menores de idade, conforme Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

6.3.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta  conforme determinado
pela Instrução Normativa n.º 02 de 16 de setembro de 2009, emitida pela Secretaria de
Logística  e Tecnologia  da  Informação  –  SLTI  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento e Gestão – MPOG.
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6.3.4. A  licitante,  quando  for  o  caso,  deverá  declarar  ainda,  através  do  sistema
eletrônico, no ato de envio de sua proposta, que atende aos requisitos do artigo 3º da
Lei Complementar n.º 123/2006 (Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-
EPP), em campo próprio do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida
Lei.

DA ABERTURA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.4. Em conformidade com o preâmbulo deste edital, no local, data e horário indicados, terá
início a sessão pública deste Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços
previamente recebidas e o início da etapa de lances.

6.5. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto 5.450/05).

6.6. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.7. Qualquer  elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

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

6.9. O Pregoeiro  deverá suspender a  sessão pública do  Pregão quando consta-
tar  que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, §2º, do Decreto n.º
5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia.

6.10. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via c h a t , mensagens às  l i -
c itantes  informando a data prevista para o início da oferta de lances.

6.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da ses-
são pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação p a r a contratação, fi-
cam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

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

6.13. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Iniciada a etapa competitiva, a licitante poderá encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respecti-
vo horário de registro e valor.
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7.2. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja considerado inexequível.

7.3. A licitante poderá oferecer lances sucessivos e de valor decrescente, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ela ofertado
que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada
a identificação da detentora do lance.

7.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

7.8. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.

7.9. Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  10  (dez)  minutos,  a  sessão  do
pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação expressa
do Pregoeiro as participantes.

7.10. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência
de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

7.11. Decorrido o prazo fixado pelo  Pregoeiro, 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
a u t o m a t i c a m e n t e  encerrada a fase de lances.

7.12. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema
eletrônico contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que seja obtido preço melhor.

7.13. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

7.14. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento s e r ão  de
exclusiva e  total  responsabilidade  da licitante,  não  lhe cabendo o direito de pleitear  qualquer
alteração.
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8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas,  empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Cre-
denciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

8.1.1. Será  verificado no Portal  da  Transparência  do Governo Federal,  no
endereço  eletrônico  http://www.portaldatransparencia.gov.br se  o
somatório de ordens bancár ias  recebidas pela licitante, relativas ao
último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data da
licitação,  fixada  no  preâmbulo  deste  Edital,  já  seria  suficiente  para
extrapolar  o  faturamento  máximo  permitido,  conforme  art.  3º  da
mencionada Lei Complementar.

9.  DA NEGOCIAÇÃO

9.1. A negociação de preço junto à licitante classificada em primeiro lugar, quando houver,
será  sempre  após  o  procedimento  de  desempate  de  propostas  e  classificação  final  das
licitantes participantes.

9.2. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas de pequeno porte,
de  que trata  o  art.  44 da  LC nº  123/2006,  o  Pregoeiro  poderá  encaminhar  contraposta
diretamente à licitante, que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
Não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

9.3. A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser  acompanhada  pelas
demais licitantes.

9.4. A licitante que abandona o certame, deixando de responder a questionamentos e enviar
documentação indicada nesta cláusula, terá a proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste Edital.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

10.2. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em até 2
(duas) horas após a solicitação do pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do siste-
ma Comprasnet, a proposta de preço adequada aos últimos lances. Caso o Pregoeiro julgue
oportuno e a licitante concorde, poderá também ser encaminhada a documentação relativa à
habilitação. Ressalte-se que a análise da habilitação apenas ocorrerá após a declaração de
aceitação da proposta pelo Pregoeiro, eventualmente, auxiliado pelo setor requisitante.

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4027 / 3225-4000
Página eletrônica: www.coren-se.gov.br

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


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

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade dos
preços ofertados para cada item do grupo com o valor estimado e à compatibilidade da pro-
posta com as especificações técnicas do objeto.

10.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Coren/SE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua deci-
são.

10.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive fi-
nanciamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.6. A planilha de custos e formação de preços, conforme modelo do Anexo III, deverá ser
adequada  ao  valor  do  último  lance  proposto  pela  licitante  e  negociado/aceito  pelo
pregoeiro;

10.6.1. no preço devem estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as
despesas  com frete,  mão  de  obra,  uniformes,  impostos,  taxas,  seguros  e  quaisquer
outros  que  incidam direta  ou  indiretamente  na  execução  dos  serviços  objeto  desta
licitação;

10.6.2. contemplar impreterivelmente todos os dispositivos legais vigentes, sob pena de
desclassificação;

10.6.3. A  proposta  vencedora  deverá  apresentar,  durante  ou  após  a  fase  de
aceitação/negociação, preços iguais ou inferiores aos preços estimados pelo Coren/
SE, conforme Anexo III – Modelo de Proposta.

10.7. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo as planilhas de compo-
sição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que as
compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo Coren/SE. 

10.8. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo
desde a realização da sessão pública.

10.9. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos ou irrisórios, de valor zero,
excessivo ou manifestamente inexequível.

10.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, a critério único do Pre-
goeiro, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
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10.10.1. questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e com-
provações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

10.10.2. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

10.10.3. verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração
ou com a iniciativa privada; 

10.10.4. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadis-
tas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

10.10.5. estudos setoriais;

10.10.6. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favorá-
veis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; 

10.10.7. demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

10.11. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza-se
hipótese de desclassificação da proposta.

10.12. Não sendo aceitável o lance de menor preço, ou caso a licitante desatenda às exigências
habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente,  verificando  a  sua
aceitabilidade  e  procedendo  a  sua  habilitação,  na  ordem  de  classificação,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

10.13. Havendo  aceitação  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  ao  preço,  o
Pregoeiro solicitará  da  respectiva  licitante o  encaminhamento  dos  documentos  de
habilitação.

10.14. Ocorrendo à situação referida no subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com a
licitante para que seja obtido preço melhor.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a habilitação da licitante vencedora será
comprovada  por  intermédio  de  consulta  on-line  ao  SICAF,  o  qual  deverá  apresentar  o
“status” de documentação obrigatória  (Níveis validados de Credenciamento,  Habilitação
Jurídica e Regularidade Fiscal Federal) e habilitação parcial (Regularidade Fiscal Estadual/
Municipal e Qualificação Econômico-Financeira) válidas, conforme exigido no art. 13 do
Decreto nº 3.555/2000 e a documentação complementar especificada neste edital.

11.1.1. É facultado ao Pregoeiro, mesmo após consulta ao SICAF, solicitar o envio da
documentação de habilitação por meio de anexo ao sistema.

11.2. Será feita consulta às declarações apresentadas no sistema, conforme exigido no item 6,
quando da apresentação da proposta;
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11.3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento das vedações
elencadas na Condição 4 – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:

11.3.1. Sicaf,  a  fim  de  verificar  a  composição  societária  das  empresas  e  certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº8.666/93;

11.3.2. Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  I m p r o b i d a d e
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça–CNJ,  no  endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

11.3.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas–CEIS, no  ende reço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis  .  

11.3.4. Lista  de  Inidôneos,  mantida  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU,
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas

11.4. As consul tas  previs tas  na  Condição  anterior  rea l izar - se-ão  em  nome  da
soc iedade  empresária  licitante  e também de eventual  matriz  ou filial  e de seu sócio
majoritário.

11.5. Efetuada  a  verificação  referente  ao  cumprimento  das  condições  de  participação  no
certame,  as  licitantes  deverão  apresentar  a  seguinte  documentação  para  fins  de
qualificação econômico-financeira:

11.5.1. Balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na  forma
da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços p rov isór ios ,  podendo ser
atualizado  por  índices  oficiais  quando  encerrados  há  mais  de  3  (três)
meses da data da sessão pública de abertura deste processo licitatório;

11.5.2. Certidão  negativa  de  feitos  sobre  falência,  recuperação  judicial  ou  recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

11.5.3. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do
Trabalho,  mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º  de
maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

11.5.4. Os  documentos  exigidos  no  item anterior  deverão  comprovar  que a  licitante
possui:

11.5.4.1. Índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Liquidez  Corrente  (LC)  e  Solvência
Geral(SG)superiores a 1;

11.5.4.2. Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor  es t imado  da
contratação.
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11.6. Para fins de habilitação técnica, as licitantes deverão apresentar:

11.6.1. Um ou mais atestado (s) e/ou declaração (ões) de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s)  jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado,  em  nome  d a  licitante,  que
comprove(m):

11.6.2. a aptidão para a prestação do serviço em características,  quantidades e prazos
compatíveis  com o  objeto  desta  licitação,  ou  com o  item  pertinente,  por  meio  da
apresentação  de  atestados  fornecidos  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou
privado. 

11.6.3. Será  aceito  o  somatório  de  atestado(s)  ou  declaração(ões)  de  capacidade
t é c n i c a ,  desde  que reste demonstrada a execução  concomitante  dos  serviços. Os períodos
concomitantes serão computados uma única vez.

11.6.4. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir  a
serviços  prestados  no  âmbito  de  sua  atividade  econômica  principal  e/ou  secundária
especificada no contrato social devidamente registrado na junta comercial competente,
bem como no cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil–RFB.

11.6.5. As  licitantes  deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as  informações
necessárias  à  comprovação  da  legitimidade  dos  atestados  de  capacidade  técnica
apresentados,  por  meio  de  cópia  do  instrumento  que  deu  suporte  à  contratação,
endereço  atual  da  CONTRATANTE e  local  em que  foram prestados  os  serviços,
dentre outros documentos.

11.6.6. Somente  serão  aceitos  atestados  de  capacidade  técnica  expedidos  após  a
conclusão do respectivo  contrato  ou  decorrido  no  mínimo 06  (seis)  meses
do início  de  sua execução,  exceto se houver sido firmado para ser executado em
prazo inferior.

11.6.7. Os atestados deverão ser apresentados emitidos em papel timbrado da empresa
emitente, contendo os seguintes dados mínimos:

11.6.7.1. Razão Social, CNPJ e endereço completo da empresa emitente;

11.6.7.2. Razão Social da Licitante;

11.6.7.3. Referência do Contrato; _________;

11.6.7.4. Vigência do Contrato: De ___/___/_____ a ___/___/______;

11.6.7.5. Local e Data de Emissão do Atestado;

11.6.7.6. Nome e Assinatura do Signatário;

11.6.7.7. Cópia do contrato que lhe deu origem.
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11.6.8. A  licitante  deverá  comprovar  ser  um  Parceiro  de  Serviços  HPE,  apto,
autorizado  e  realizar  atendimentos  de  equipamentos  da  marca  com direito  a
suporte técnico diretamente do fabricante.

11.7. Declaração de conformidade com as exigências estabelecidas não obstante o não conhecimento das
condições existentes nos imóveis, em caso de não realização de vistoria, conforme item 5 do Edital.

11.8. O  P r e g o e i r o  p o d e r á  c o n s u l t a r  s í t i o s  o f i c i a i s  d e  ó r g ã o s  e
e n t i d a d e s  e m i s s o r e s  d e  certidões,  para verificar  as condições  de habilitação das
licitantes.

11.9. Os  documentos  que  não  estejam  contemplados  no  Sicaf  deverão  ser  remetidos  em
conjunto  com  a  proposta  de  preços  i nd icada  na  Condição  10, em  arquivo
único,  por  meio  da  opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo
estipulado na mencionada condição.

11.10. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do s i s t e m a  Comprasnet
po de rã o  se r  s o l i c i t ad os  em  o r ig ina l  ou  por  c óp ia  au ten t i cada  a  qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

11.10.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados,  deverão
ser  encaminhados  à  Comissão  Permanente  de  Licitações  (CPL)  do
Coren-SE, situada na Avenida Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado
Filho, Aracaju-SE, CEP 49.020-550.

11.10.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar
em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.10.3. 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
registrados no cartório de títulos e documentos.

11.10.4. Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa,  também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados em cartório de títulos e documentos.

11.11. Em se  tratando  de filial,  os  documentos  de  habilitação  jurídica  e  r e g u l a r i d a d e
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela p r ó p r i a  natureza, são
emitidos somente em nome da matriz.

11.12. Em se  tratando  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  havendo  alguma
r e s t r i ç ã o  n a  c o m p r o v a ç ã o  d e  r e g u l a r i d a d e  f i s c a l ,  s e r á  a s s e g u r a d o
o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  prorrogável  por  igual  período,  para  a  regularização  da
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documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a  emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de c e r t i d ã o  negativa.

11.12.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação
do resultado da fase de habilitação.

11.12.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida,  a critério  da
Administração  Pública,  quando  requerida  pela  licitante,  mediante
apresentação de justificativa.

11.13. A não regularização da documentação, no prazo previsto na  subcondição  anterior,
implicará  decadência  do direito  à  contratação,  sem prejuízo  das  sanções  previstas
neste Edital,  e facultará  ao  Pregoeiro  convocar as  l ic i tantes  remanescentes, na
ordem de classificação.

11.14. Se  a  proposta  não  for  aceitável,  ou  se  a  licitante  não  atender  às  exigências  d e
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
o r d e m  de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

11.15. Constatado  o  atendimento  às  exigências  fixadas  neste  Edital,  a  licitante  s e r á
d e c l a r a d a  vencedora.

12. DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. Não será exigida a apresentação de amostras.

13. DO RECURSO

13.1. Declarada  a  vencedora,  o  Pregoeiro  abrirá  prazo  de  30  (trinta)  minutos,
durante  o  qual  qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e  motivada,  em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

13.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.

13.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.

13.4. A  licitante  que tiver sua intenção de recurso aceita  deverá registrar  as  r a z õ e s  do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes,
desde  logo,  intimadas  a  apresentar  contrarrazões,  t ambém  via  s is tema,  em  igual
prazo,  que começará  a  cor rer  do término  do prazo da  recorrente.

13.5. Para efeito  do disposto no § 5º  do  artigo  109 da  Lei  nº  8.666/1993,  fica  a vista
dos autos do Processo Administrativo de Licitação nº XX/2018 franqueada aos interessados.
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13.6. As intenções  de recurso não admitidas  e  os recursos  rejeitados  pelo  Pregoeiro  serão
apreciados pela autoridade competente.

13.7. O acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. O objeto deste  Pregão será adjudicado à  licitante vencedora, depois de decididos os
recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação da Presidência do Coren/SE.

14.2. A adjudicação do objeto deste certame será promovida pelo pregoeiro, sempre que não
houver recurso ou após sua apreciação,  pela autoridade imediatamente superior ou pela
Presidência.

14.3. A homologação da licitação  é  de responsabilidade  da Presidência  do Coren/SE e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pelo Pregoeiro,
ou, quando houver recurso, pela própria Presidência.

15. DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

15.1. A licitante vencedora será notificada pelo Coren/SE para, por escrito, através de fax ou
e-mail, identificar o responsável legal que irá assinar o contrato, bem como o responsável
técnico pela direção dos serviços, no prazo estipulado pelo órgão.

15.2. Após  as  providências  enumeradas  no  subitem  anterior,  a  licitante  vencedora  será
notificada a assinar o contrato no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

15.3. O Termo de Contrato só será assinado após o cumprimento das providências referidas
nos subitens anteriores, subordinando-se à legislação que rege a matéria, especificamente à
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas do Direito Público
aplicáveis.

15.4. Os prazos de convocação poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração (§ 1º do art. 64 da Lei 8.666/93).

15.5. Por  ocasião  da  assinatura  do  contrato,  verificar-se  á  por  meio  do  Sicaf  e  de
outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

15.6. Ocorrerá a desclassificação da licitante vencedora por desatendimento as providências,
que se referem os itens anteriores ou por estar com seu registro no SICAF irregular. O
Coren/SE convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes,  se não preferir
proceder à nova Licitação, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 64, da Lei Federal
nº 8.666/93.
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15.7. O Coren/SE se  reserva  o  direito  de  adjudicar  no  todo  ou em parte  a  execução  dos
serviços, objeto deste Edital, até os limites estabelecidos pelo parágrafo 1º, do artigo 65 da
Lei Federal nº 8.666/93.

15.8. A recusa injustificada  da licitante  vencedora  em assinar  o  contrato,  dentro do prazo
estabelecido  em item anterior,  caracteriza  descumprimento  total  da  obrigação  até  então
assumida,  sujeitando-se às penalidades de advertência e suspensão por 2 (dois) anos de
licitar com o Coren/SE.

15.9. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez,  por igual
período, quando solicitado pela licitante  vencedora durante o seu transcurso,  desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo Coren/SE.

15.10. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas
condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para
assiná-lo,  após  negociação,  aceitação  da  proposta  e  comprovação  dos  requisitos  de
habilitação.

15.11. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer condição apresentada pela
licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos
deste Edital.

15.12. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertu-
ra da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

15.13. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. Não será exigido garantia de execução.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento do serviço executado, será efetuado de acordo com o preço estabelecido e
constante na Proposta de Preços resultante dos lances do Pregão, apresentado pela licitante
vencedora  e  que  fará  parte  integrante  do  Termo  de  Contrato,  observando-se  ainda,  as
disposições específicas do Termo de Referência e do Contrato.

17.2. O pagamento dos serviços executados pela Adjudicatária e aceitos definitivamente pelo
Coren/SE será efetuado em parcela única, não se admitindo o pagamento antecipado sob
qualquer pretexto.

17.3. O pagamento será efetuado em nome da Adjudicatária,  mediante ordem bancária em
conta corrente, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal de Serviços/
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Fatura que deverá ser entregue ao Fiscal, que atestará a validade da mesma, em caso de
conformidade dos serviços e regularidade fiscal, para posterior pagamento.

17.4. A Nota Fiscal de Serviço/Fatura a ser apresentada terá como período de referência o dia
de início das atividades de organização até o último dia da realização do evento.

17.5. A  não  observância  dos  prazos  legais  para  pagamento  do  pessoal  que  executará  os
serviços no evento sujeitará a Adjudicatária às sanções previstas neste edital. 

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

18. DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Nos termos do art.  67,  caput  e  §  1°,  da Lei  n° 8.666/93, o Coren/SE designará  um
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro
próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e  determinando  o  que  for
necessário para regularização das falhas ou defeitos observados.

18.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes

18.3. Da  mesma  forma,  a  Adjudicatária  deverá  indicar  um  preposto  para,  se  aceito  pela
Contratante, representá-la na execução do Contrato.

18.4. Nos termos da Lei n° 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução
dos serviços o Contrato assinado, acompanhado da Nota de Empenho.

18.5. O Coren/SE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo
com o Contrato.

18.6. Quaisquer  exigências  da  fiscalização,  inerentes  ao  objeto  do  Contrato,  deverão  ser
prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para a Contratante.

18.7. A  fiscalização  do  Coren/SE  não  permitirá  que  a  mão  de  obra  execute  tarefas  em
desacordo com as preestabelecidas.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

19.1) Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;
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não mantiver a proposta.
12.2) A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

• advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos
significativos para a Contratante;

• multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

• multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
não execução total do objeto;

• em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

• suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

• Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

• Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:

• Tenha sofrido condenação definitiva  por praticar,  por meio dolosos,  fraude fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

• Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
• Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em consideração  a  gravidade  da
conduta  do infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano causado à  Contratante,
observado o princípio da proporcionalidade.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. É vedado à CONTRATADA, contratar funcionário para a prestação de serviço, objeto
desta licitação, que seja familiar de funcionário da CONTRATANTE ou que exerça cargo
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em comissão ou função de confiança (Art. 7º do Decreto n.º 7.203/2010 de 04 de junho de
2010).

20.2. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração através da Presidência
do Coren/SE, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar o ato. Poderá também, ser anulada por vício ou ilegalidade, a modo
próprio ou por provocação de terceiros, sem que os licitantes tenham direitos a qualquer
indenização, obedecendo ao disposto no Artigo 18, do Decreto nº 3.555/2000.

20.3. Qualquer  modificação  no  presente  edital  será  divulgada  pela  mesma  forma  que  se
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo, inicialmente, estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente
normais.

20.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante,  desde  que  sejam  possíveis  as  aferições  das  suas  qualificações  e  as  exatas
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

20.8. As  normas  que  disciplinam  este  pregão,  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  sem  comprometimento  dos  interesses  da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

20.9. Quaisquer informações complementares sobre o presente edital e seus anexos poderão
ser obtidas na Comissão Permanente de Licitações do Coren/SE, no horário das 08:00h às
16:00h, ou pelo e-mail: licitacoes@  c  oren-se.gov.br

20.10. Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Presidência do Coren/SE, comunicará os fatos verificados à Assessoria Jurídica, bem como
ao  Ministério  da  Justiça  (Polícia  Federal)  e  ao  Ministério  Público  Federal  para  as
providências devidas.

21. DO FORO

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

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal de Aracaju/SE, Seção
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Judiciária do Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que

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

Aracaju, 07 de dezembro de 2018.

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Presidente do Coren/SE
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

1) OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa para prestação de serviços de
“Moving” – mudança do Data Center da atual sala de Tecnologia da Informação do COREN-SE
para a nova sede do regional.

2) FUNDAMENTO LEGAL

O espeque legal encontra-se na Lei nº 10.520/2002, nos Decretos nºs 3.555/2000 e 5.450/2005 e
na Lei nº 8.666/93.

3) JUSTIFICATIVA

• Os equipamentos encontram-se na Av. Hermes Fontes, nº 931 – bairro Salgado Filho – Cep:
49020-550.
• A Contratação deste serviço é justificada pela necessidade de mudança do Data Center e o
efetivo  cuidado  no  transporte  dos  equipamentos  da  atual  para  a  nova  sede  do  COREN-SE,
localizada na Rua Duque de Caxias, nº 389 – São José, Aracaju – SE, 49015-320.

4) ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

• Lote único: Serviço de “MOVING” – mudança do “Data Center” da atual sala de servidores de
rede do COREN-SE para a nova sede no mesmo perímetro urbano de Aracaju/SE.
• Valor da nota fiscal enquanto aquisição dos itens que compõe o Data Center R$ 325.169,50.
• Valor dos equipamentos descritos na nota fiscal: R$ 308.530,50.

5) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Elaboração de um inventário físico e lógico dos equipamentos: deverá ser produzido um documento
com registro atualizado das características dos equipamentos a serem movimentados, incluindo suas
dimensões e localização no Rack;
Documentação da interconexão dos equipamentos: este documento tem por objetivo embasar a
elaboração  do  planejamento  da  movimentação,  devendo  contemplar  a  topologia  física  do
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ambiente, a identificação das conexões existentes entre os equipamentos e a identificação dos links
envolvidos;
Identificação do cabeamento no Data Center de destino: esta atividade compreende a preparação
do ambiente destino conforme metodologia definida junto ao setor de tecnologia da informação do
COREN-SE de modo a possibilitar a conexão rápida dos equipamentos na estrutura estabelecida,
incluindo a definição dos critérios a serem utilizados e a afixação de Ids nas duas pontas dos patch
cords;
Planejamento  da  estratégia  de  movimentação:  esta  atividade  visa  identificar  e  documentar  as
formas mais seguras e eficazes das ações na mudança efetiva, devendo contemplar:

• Confecção de Bayface (relação dos equipamentos existentes) no ambiente existente;
• Confecção de Bayface previsto para o Data Center;
• Confecção de etiquetas de identificação dos equipamentos;
• Definição da sequência de execução das atividades na movimentação;
• Definição do esforço ideal para execução das atividades;
• Elaboração do cronograma de atividades na mudança (gráfico de Gantt).

Análise de riscos: deverá ser produzido um documento com as ações adequadas ao tratamento das
oportunidades e ameaças para controle da mudança. Serão efetuadas, ininterruptamente, durante o
projeto, atividades tais como:

• Mitigação imediata dos riscos conhecidos para mudanças em geral;
• Identificação de riscos específicos do projeto;
• Eliminação, mitigação, transferência ou encaminhamento da aceitação de riscos.

Testes  de  funcionalidade  pré  e  pós-movimentação:  Esta  atividade  visa  eliminar  problemas
preexistentes  e  garantir  a  funcionalidade  compatível  no  final  da  movimentação,  devendo
contemplar:

• Validação da adequação dos equipamentos para as operações de mudança;
• Pré-validação do ambiente futuro;
• Acompanhamento de poweron adequado dos equipamentos movidos.

Desconexão e desmontagem dos equipamentos: esta atividade corresponde às ações iniciais  de
viabilização da mudança, devendo contemplar:

• Desconexão de todo o cabeamento pertinente à mudança;
• Transporte do cabeamento nativo aos equipamentos envolvidos;
• Retirada dos equipamentos envolvidos dos respectivos locais atuais;
• Limpeza externa dos equipamentos     envolvidos.  
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Transporte dos equipamentos: Esta atividade corresponde ao transporte dos equipamentos para o
novo ambiente;
Montagem e conexão dos equipamentos, esta atividade corresponde às ações de disponibilização
dos equipamentos para utilização no ambiente futuro, devendo contemplar:
Montagem dos equipamentos envolvidos nos respectivos locais futuros;
Conexão de todo o cabeamento nativo ou local pertinente à mudança;
Plantão  e  suporte  pós-movimentação:  Esta  atividade  visa  eliminar  eventuais  intercorrências
durante a  reativação dos equipamentos,  devendo a CONTRATADA manter  um analista  por 6
(seis) horas após o poweron dos equipamentos e por mais 2 (duas) horas no próximo dia útil em
horário comercial a ser definido pelo Coren.

6) RESPONSABILIDADE DO COREN-SE PERTINENTE AO MOVING
Efetuar backup completo de todas as aplicações e dados antes da atividade de movimentação.

Executar teste de reboot dos servidores de rede e validação de todas as aplicações e dados antes da

atividade de movimentação ou, no máximo, em um dos 7 (sete) dias anteriores;

Disponibilizar infraestrutura e espaço físico para receber e   instalar os equipamentos no local de

destino;

O hardware deverá estar em perfeito estado de funcionamento antes da atividade, caso o contrário,

o COREN-SE deverá informar qualquer falha percebida antes da atividade;

Desligamento dos equipamentos (Shutdown dos servidores de rede);

Reativação dos equipamentos e sistemas (Poweron);

Ações corretivas e ou substituição de peças decorrentes de problemas no ato da desativação e

reativação dos equipamentos serão de responsabilidade do COREN-SE, exceto quando decorrente

de dano físico (queda ou batida,  por exemplo) ou imperícia (montagem errada ou conexão em

voltagem errada, por exemplo). Neste caso (dano físico ou imperícia), a CONTRATADA deverá

providenciar reparo ou substituição por equipamento igual ou superior em até 2 (dois) dias;

Intervenções,  configurações  e  reinstalações  de  sistemas  operacionais,  aplicativos,  bem  como

configurações dos equipamentos de rede, serão de responsabilidade do COREN-SE.

7) DIVERSOS
Não  cabe  ao  CONTRATADA  qualquer  alteração  na  configuração  dos  equipamentos  e/ou

atualização de software ou hardware;
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A relação de equipamentos  anexos proporciona uma visão geral  do conteúdo da atual  sala de

servidores,  porém  a  CONTRATADA terá  uma  dimensão  exata  do  trabalho  ao  fazer  a  visita

técnica;

O  COREN-SE  disponibilizará  interlocutores  que  interagirão  com  a  CONTRATADA  para

encaminhamento  de  questionamentos,  solicitações  e  visitas,  conforme  necessário,  durante  o

período de execução dos serviços;

O COREN-SE disponibilizará um membro de sua equipe técnica com conhecimento dos ambientes

(sistemas, aplicações e rede) durante o desligamento e reativação dos equipamentos;

A CONTRATADA, através de sua equipe, terá autorização de acesso às instalações e ao ambiente

de TI, com acompanhamento de pessoal responsável;

A CONTRATADA deverá comprovar experiência anterior em serviço de mesma natureza, com

porte igual ou superior ao ser realizado no COREN-SE;

A CONTRATADA deverá informar previamente o nome, RG, CPF e qualificação da sua equipe

de trabalho;

Os  serviços  deverão  ser  coordenados  e  executados  por  profissionais  com  certificação  em

equipamentos de servidores e storage.

8) DO PRAZO
Prazo máximo para realização das atividades de desconexão, desmontagem, transporte, montagem
e reconexão dos equipamentos é de 36 (trinta e seis) horas, contado da comunicação por escrito do
COREN-SE;
A movimentação (desmontagem, transporte e montagem) será realizada em data a ser definida pelo
COREN-SE.

9) CONDIÇÕES GERAIS
Local de entrega dos equipamentos: a entrega dos equipamentos de Tecnologia da Informação será
na sede do COREN-SE,  na rua Duque de Caxias,  389, bairro São José,  no mesmo perímetro
urbano de Aracaju/SE;
Garantia – a garantia deverá ser prestada no local da execução dos serviços, e será dada na forma
de plantão pós-movimentação, consistindo na manutenção de um técnico por 6 (seis) horas após o
poweron  dos equipamentos e por mais 2 horas no próximo dia útil em horário comercial a ser
definido pelo COREN-SE. Além disso, a contratada deverá se responsabilizar em providenciar, em
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até 2 (dois) dias, qualquer equipamento que tenha sido danificado por dano físico ou imperícia
decorrente da execução dos serviços;
Recebimento do objeto: o COREN-SE realizará acompanhamento dos serviços e minucioso exame
nos equipamentos movimentados, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características
exigidas no projeto básico e no contrato; 
Satisfeitas todas as verificações dos serviços, o COREN-SE emitirá um termo de recebimento dos
serviços.

10) RESPONSABILIDADE DAS PARTES
10.1. Cabe ao COREN-SE:
Promover através de seu representante (Gestor de Contrato – Setor de Tecnologia da Informação)
o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e comunicando à contratada as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério,
exijam medidas por parte daquela;
Efetuar  o  pagamento  à  contratada,  de  acordo  com  a  forma,  preço  e  prazo  previamente
estabelecidos;
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pela empresa
contratada;
Permitir  acesso dos  empregados  da contratada,  devidamente  credenciados,  às  dependências  do
COREN-SE;
Atestar as notas fiscais ou faturas correspondentes aos serviços prestados, por intermédio do titular
da CIE.

10.2. Cabe à Contratada:
Não transferir  a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços objeto deste Termo de
Referência sem prévia e expressa anuência do COREN-SE;
Prestar os serviços, rigorosamente de conformidade com todas as condições e prazos estipulados;
Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao COREN-SE, ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo,  na prestação dos serviços,  não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento do COREN-SE.

11) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A  capacidade  e  qualificação  técnica  das  CONTRATADAS,  demonstrada  conforme  os  itens
descritos a seguir, terá caráter habilitatório, sendo adjudicada a vencedora da etapa de lances, que
além das exigências administrativas e legais especificadas no Edital comprovar possuir os seguintes
requisitos técnicos para prestação dos serviços:
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a)  O Licitante  deverá apresentar  1  (um) atestado de  capacidade  técnica,  fornecido por  pessoa
jurídica  de  direito  público  ou  privado  que  comprove  haver  a  licitante  fornecido,  com  bom
desempenho, objeto compatível com o desse termo de referência. 
b)  Os  atestados  deverão  ser  apresentados  emitidos  em  papel  timbrado  da  empresa  emitente,
contendo os seguintes dados mínimos:

- Razão Social, CNPJ e endereço completo da empresa emitente;
- Razão Social da Licitante;
- Referência do Contrato; _________;
- Vigência do Contrato: De ___/___/_____ a ___/___/______;
- Local e Data de Emissão do Atestado;
- Nome e Assinatura do Signatário;
- Cópia do contrato que lhe deu origem;

Comprovar  ser  um  Parceiro  de  Serviços  HPE,  apto,  autorizado  e  realizar  atendimentos  de
equipamentos da marca com direito a suporte técnico diretamente do fabricante.

12) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1) Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

ensejar o retardamento da execução do objeto;
fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;
não mantiver a proposta.

12.2) A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

• advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos
significativos para a Contratante;

• multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

• multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
não execução total do objeto;

• em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

• suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
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• Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

• Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:

• Tenha sofrido condenação definitiva  por praticar,  por meio dolosos,  fraude fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

• Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
• Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em consideração  a  gravidade  da
conduta  do infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano causado à  Contratante,
observado o princípio da proporcionalidade.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas  oriundas  da contratação objeto do presente Termo de referência  correrão à
conta  do  elemento  de  despesa  33.90.39.02.10.00  –  Manutenção  de  Equipamentos  de
Informática.

Tabela de equipamentos, sistema e serviços a serem movimentados:

Descrição Tipo Quant.

Servidores Blade Equipamento 4

Storage Server Equipamento 1

Bladesystem/ Gabinete Blade Equipamento 1

Switch de Interconexão Ethernet Equipamento 2

Unidade de BACKUP para Gabinete Blade Equipamento 1

Nobreak Equipamento 2

Rack 19” 42u Equipamento 1

Blade Equipamento 1

Storage Equipamento 1
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Backup Equipamento 1

Wsus Serviços 1

Ferramenta para Gerenciamento de Hardware Serviços 1

Lan Corporativa Serviços 1

Hypervisor Serviços 1

Sql Server Serviços 1

Servidor de Arquivos Serviços 1

Terminal Services Serviços 1

Software de Backup Software 1

Windows Server Standard 2012 R2 Software 2

Windows Server DataCenter 2012 R2 SINGLE OLP Software 2

SQL Server 2014 SNGL OLP NL Software 1

Servidores Virtuais Sistemas 16

Aracaju, 23 de novembro de 2018.

Jefferson da Silva Santos Braga
Matrícula - 0055

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(     ) APROVADO          (    ) NÃO APROVADO

Em _____de novembro de 2018.

Diego Rafael da Silva Borges
Presidente do Coren-SE
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS ESTIMATIVOS

DESCRIÇÃO

QUANT. / UNIDADE

VALOR ESTIMATIVO

ITEM OBJETO
VALOR TOTAL (R$)

01

Contratação  de  empresa
para prestação de serviços
de  “Moving” – mudança
do  Data  Center  da atual
sala  de  Tecnologia  da
Informação  do  COREN-
SE para  a  nova  sede  do
regional.

120 dias
R$ 38.684,44

Obs.: Não serão aceitos na proposta reajustada ao valor do lance aceito/negociado valores
superiores aos estimados pelo Coren-SE.
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ANEXO III

Minuta de Contrato

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

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

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

neste ato, por seu Presidente Dr. Diego Rafael da Silva Borges, brasileiro, enfermeiro, portador do

registro  do  COREN-SE  n.  270.182,  CPF  061.942.344-74,  doravante,  denominado

CONTRATANTE e  a  Empresa  ______________________________________,  CNPJ  nº

______________,  situada  _________________________________,  neste  ato  representada  na

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

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

_________________________,  aqui  denominada  CONTRATADA,  resolvem firmar  o  presente

instrumento para Contratação de empresa para prestação de serviços de “Moving” – mudança

do Data Center da atual sala de Tecnologia da Informação do Coren-SE para a nova sede do

regional,  autorizado  pelo  despacho  constante  do  Processo  Administrativo  nº  30/2018,  Pregão

Eletrônico  nº  11/2018,  que  se regerá  pelas  Leis  8.666/93,  de 21.06.93;  10.520,  de 17.07.2002,

subsidiariamente pela Lei Federal 123/06 e pela Legislação Pertinente, aplicado supletivamente as

disposições de direito privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e

condições seguintes: 

I - CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços de “Moving” – mudança do Data Center da atual

sala de Tecnologia da Informação do Coren-SE para a nova sede do regional. 

II – CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

Orçamentária  a  seguir  especificada:  33.90.39.02.16.01  –  Manutenção  de  Equipamentos  de

Informática/Rede/Software.
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2.2.  A  despesa  para  os  exercícios  subsequentes,  quando  for  o  caso,  será  alocada  à  dotação

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

Orçamento Anual.

III –CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O valor global é de R$ __________ (___________).

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

prazo  de  até  30  (trinta)  dias  contados  da  data  da  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,

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

pelo contratado. 

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

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

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

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

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

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

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

preços ofertados. 

IV – CLÁUSULA QUARTA – PRAZO CONTRATUAL 

4.1. O prazo deste instrumento será de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado por iguais

e sucessivos períodos, de acordo com a Lei 8.666/93, art. 57.

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

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

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

V – CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem-se obrigações da CONTRATADA o cumprimento do disposto no item 5 e subitem 10.2

do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2018.
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VI – CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

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

execução dos serviços; 

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

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

obrigações contratuais; 

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

6.5. Efetuar o pagamento ajustado;

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

6.7. Demais condições estabelecidas no item 6 do Anexo I ao Edital – Termo de Referência.

VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

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

contrato, sujeitará a CONTRATADA à aplicação das sanções definidas no  item 19 do Edital de

Pregão Eletrônico nº 11/2018.

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

SERVIÇO 

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

Coren/SE.

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

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

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

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

IX – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

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

contratuais previstas na lei nº 8.666/93.
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§ 1º. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas

no art. 78 da Lei 8.666/93 

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

contratado direito a qualquer indenização. 

X – CLÁUSULA DÉCIMA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Os serviços serão prestados no local disponibilizado pela CONTRATADA e aprovado pela

CONTRATANTE.

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

XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

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

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

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

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

depois de lido e achado conforme.

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXX de 2018. 

CONTRATANTE 

Diego Rafael da Silva Borges
Presidente  do Coren-SE

CONTRATADA 

DE ACORDO:

Dr. André Kazukas Rodrigues Pereira 
Procurador Jurídico

Coren/SE
TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF:

NOME:

CPF: 
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ANEXO IV

Modelo de proposta

AO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

AV. HERMES FONTES, Nº 931

BAIRRO SALGADO FILHO

ARACAJU – SERGIPE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n° 11/2018 -COREN/SE

DADOS DA EMPRESA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL:

NOME DE FANTASIA:
CNPJ:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

FAX:
E-MAIL:

NOME DA PESSOA PARA

ASSINATURA DO

CONTRATO:
Nº DA CARTEIRA DE

IDENTIDADE:
CPF:
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Para execução dos serviços referentes ao Pregão Eletrônico nº 11/2018, o valor da nossa proposta é

de:

DESCRIÇÃO

QUANT. /
UNIDADE

VALORES
OFERTADOS

LOTE OBJETO
VALOR TOTAL (R$)

01

Contratação  de  empresa  para  prestação
de serviços de “Moving” – mudança do
Data Center da atual sala de Tecnologia
da  Informação  do  COREN-SE  para  a
nova sede do regional.

120 dias

Declaramos que:

Manteremos a Proposta válida pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da

data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo

RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de

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

respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o

efeito suspensivo desses recursos;

Nos  preços  apresentados  estão  inclusos  todos  os  custos  com  instalação,  manutenção  de

equipamentos, salários, encargos sociais, seguros, alimentação, transportes, uniformes, EPI’s,

lucros,  encargos  fiscais  e  parafiscais,  materiais  necessários  para execução do objeto  desta

licitação, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para os fornecimentos

licitados;

Na  execução  dos  serviços,  observaremos  rigorosamente  as  especificações  técnicas,  assumindo

desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as

normas e padrões do COREN/SE;

Manteremos em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

Temos inteiro conhecimento das exigências e obrigações apresentadas no Pregão Eletrônico nº XX/

2018   – COREN/SE, inclusive aquelas contidas no ANEXO – I.
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Aracaju/SE, _____ de _______________________ de 2018

______________________________________ 

RAZÃO SOCIAL

CNPJ: 

______________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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