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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

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, 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  04/2020, 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:

02/2020 04/2020

V. OBJETO:

Contratação de empresa especializada em guarda documental e prestação de serviços de organiza-

ção, seleção, identificação, classificação, separação, ordenação, higienização, digitação, digitaliza-

ção, indexação de documentos, processos e pastas, e armazenamento em sistema de Gerenciamento

Eletrônico de Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do Conselho Re-

gional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE).

MENOR PREÇO: (     ) POR ITEM    (     ) POR GRUPO DE ITENS (LOTE)   (  X  ) GLOBAL

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4000 / 3225-4027
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VII. FORMA DE FORNECIMENTO VIII.  PRAZO  PARA  PRESTAÇÃO  DOS
SERVIÇOS

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  EM
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

12  MESES,  PRORROGÁVEIS  POR  IGUAIS  E
SUCESSIVOS PERÍODOS NOS TERMOS DO ART. 57
DA LEI Nº 8.666/93.

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

DATA: 14/02/2020
HORÁRIO: 10h00min (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: 33.90.39.02.08.00 – Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização.

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 PREGÃO ELETRÔNICO N°. 02/2020

PAD Nº. 04/2020

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren-SE, entidade fiscalizadora do

exercício profissional ex vida Lei nº. 5.905, de 12/07/1973, com sede na Av. Hermes Fontes,

nº 931/941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CNPJ nº. 13.161.344/0001-24, por intermédio

do seu Presidente, torna público, na forma da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, do Decreto nº.

10.024/2019, da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, do Decreto nº 8.538/2015, da

Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4, de 11 de setembro de 2014, Instrução Normativa SLTI

nº 1/2010,  Portaria  nº 20/2016 DESIN/STI/MP e,  subsidiariamente,  da Lei  nº.  8.666, de

21/06/1993, que se acha aberta licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, com

critério de julgamento  MENOR PREÇO GLOBAL, mediante as condições estabelecidas

neste Edital, constante do PAD Coren-SE nº. 04/2020.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/02/2020

HORÁRIO: 10:00 h (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

CÓDIGO UASG: 389342

1 DO OBJETO

1.1. O presente edital tem por objeto a contratação de empresa especializada em guarda

documental  e  prestação  de  serviços  de  organização,  seleção,  identificação,  classificação,

separação,  ordenação,  higienização,  digitação,  digitalização,  indexação  de  documentos,

processos  e  pastas,  e  armazenamento  em  sistema  de  Gerenciamento  Eletrônico  de

Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do Conselho Regional de

Enfermagem  de  Sergipe  (Coren/SE);,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências

previamente estabelecidas.
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1.2. Em  caso  de  discordância  entre  as  especificações  deste  objeto  descritas  no  Portal

Compras Governamentais do Governo Federal (Comprasnet) e as especificações constantes

deste Edital, prevalecerão as últimas.

2 DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

2.1. As  despesas  decorrentes  desta  licitação  correrão  por  conta  do  Código  de

Despesas nº. 33.90.39.02.08.00 – Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização.

3 DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que:

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

b) Estiverem  previamente  credenciados  no  S is tema  de  Cadastramento

Unif icado  de  Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido

pela  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do  Ministério  do

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

www.comprasnet.gov.br  .  

c) 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  Credenciamento  regular  no Sistema  de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º

do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

3.2. 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.

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

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
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provedor do sistema ou ao Coren-SE responsabilidade por eventuais danos decorrentes do

uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

a) Empresário  suspenso de participar  de licitação  e  impedido de contratar  com o

Conselho Federal de Enfermagem, durante o prazo da sanção aplicada;

b) Empresário  declarado  inidôneo  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida sua reabilitação;

c) Empresário  impedido  de  licitar  e  contratar  com a  União,  durante  o  prazo  da

sanção aplicada;

d) Empresário  proibido  de  contratar  com  o  Poder  Público,  em  razão  do

disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

e) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da

Lei nº 8.429/92;

f) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº

8.666/93;f.1)Entende-se por “participação indireta” a que alude o art.  9º da Lei nº

8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no

mencionado  dispositivo  legal  figure  como  sócia,  pouco  importando  o  seu

conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo

licitatório.

g) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

h) Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com

o objeto deste Pregão;

i) Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação  j u d i c i a l ,

r e c u p e r a ç ã o  e x t r a j u d i c i a l ,  f a l ê n c i a ,  c o n c o r d a t a ,  f u s ã o ,  c i s ã o ,

o u  incorporação;

j) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas

que  tenham  diretores,  sócios  ou  representantes  legais  comuns,  ou  que  utilizem
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recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que

não agem representando interesse econômico em comum;

k) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, por tratar se

de objeto que não é considerado vultoso e nem de alta complexidade;

l) Cooperativa de mão de obra, conforme no art. 5 da Lei nº 12.690, de 19 de julho

de 2012.

l.1. Mecanismos de comando e controle visando assegurar a adoção de

métodos e padrões que serão rotineiramente cobrados;

l.2. Relação de hierarquia técnica e funcional entre os profissionais;

l.3. Níveis diferenciados de responsabilização técnica.

4     INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL.

4.1. Os  pedidos  de  esclarecimentos  sobre  este  procedimento  licitatório  devem  ser

enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão

pública,  exclusivamente  para  o  endereço  licitacoes  @coren-se.gov.br      .       O  pregoeiro

responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data

de  recebimento  do  pedido,  e  poderá  requisitar  subsídios  formais  aos  responsáveis  pela

elaboração do edital e dos anexos. 

4.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação

deverá ser protocolizada  até  3  (três)  dias úteis  anteriores  à  data  fixada para abertura  da

sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico

licitacoes@coren-se.gov.br

4.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de

dois  dias  úteis,  contado  da  data  de  recebimento  da  impugnação.  A  concessão  de  efeito

suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos

autos do processo de licitação.

4.4. Acolhida  a  impugnação  aos  termos  deste  Edital,  designar-se-á  nova  data  para  a

realização da sessão pública, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a

formulação das propostas.
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4.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas

no  endereço  eletrônico  www.comprasnet.gov.br,  por  meio  do  seguinte  link:  acesso

livre˃pregões˃agendados,  para  conhecimento  das  licitantes  e  da  sociedade  em  geral,

cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações

prestadas. 

5 DA PROPOSTA E DE SEU ENCAMINHAMENTO.

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

horário marcado 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  pública

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 propostas elances.

5.4. Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

apresentadas.

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

eletrônico, dos seguintes campos:

5.6.1 valor ...... (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total) do item;

5.6.2 descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informações objeto

conforme descrito no termo de referência, anexo I deste edital.

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

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na prestação dos serviços.
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5.9. A  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para

o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos

incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.10. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir,

no  campo  das  condições  da  proposta  do  sistema  eletrônico,  o  valor  correspondente  à

contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.

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

data de sua apresentação.

6 DO PREÇO ESTIMADO DACONTRATAÇÃO

6.1. Para  fins  de  estimativa  de  valor  a  ser  pago  pelo  Contratante  à  Contratada  pela

prestação  do serviço  que  é  objeto  do  presente  Edital,  utiliza-se  como valor  máximo  os

valores  descritos  no  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  modelo  de  planilha  de  custos  e

formação de preços, os quais perfazem o valor global anual de  R$ 44.904,19 (quarenta e

quatro mil, novecentos e quatro reais e dezenove centavos).

6.2. Os preços acima indicados  já  levam em conta  todas  e  quaisquer  despesas para a

prestação dos serviços na forma descrita no Termo de Referência, anexo I deste Edital.

6.3. A quantia apresentada acima não indica qualquer compromisso futuro, tão-somente

refletindo valor estimado utilizando-se como referencial máximo para contratação.

7 DA ABERTURA DALICITAÇÃO

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro,  ocorrerá na

data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

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

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

7.3. Cabe à licitante  acompanhar  as  operações  no sistema eletrônico  durante a  sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
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8 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. O Pregoeiro analisará as propostas  apresentadas  e desclassificará,  motivadamente,

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

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

8.3. As propostas com valores acima do estimado neste edital serão desclassificadas antes

da fase de lances.

9 DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. A  abertura da  presente  licitação  dar-se-á  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2. 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.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

9.6.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário  fixado  para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
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registrado pelo sistema.

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.11.  A etapa de  lances  da sessão pública  terá  duração  de  dez  minutos  e,  após  isso,  será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

9.14.  Encerrada a  fase  competitiva  sem que haja  a prorrogação automática  pelo  sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada  imediatamente  à
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

9.16. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

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

9.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.19.  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.

9.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
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divulgação.

9.21. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

9.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.23.  Em relação a itens  ou grupos não exclusivos  para participação de microempresas  e
empresas  de  pequeno  porte,  uma  vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a
verificação  automática,  junto  à  Receita  Federal,  do  porte  da entidade  empresarial.  O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.

9.23.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.23.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma  última  oferta  para  desempate,  obrigatoriamente  em  valor  inferior  ao  da
primeira  colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

9.23.3. Caso  a  microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  melhor  classificada
desista  ou não se manifeste no prazo estabelecido,  serão convocadas as demais
licitantes  microempresa e  empresa de pequeno porte  que  se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.23.4. No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e
empresas  de  pequeno  porte  que  se  encontrem nos  intervalos  estabelecidos  nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.23.5. Quando  houver  propostas  beneficiadas  com  as  margens  de  preferência  em
relação  ao  produto  estrangeiro,  o  critério  de  desempate  será  aplicado
exclusivamente  entre  as  propostas  que  fizerem  jus  às  margens  de  preferência,
conforme regulamento.

9.24.  A ordem de apresentação pelos  licitantes  é  utilizada como um dos  critérios  de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
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e fechado.

9.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto  no  art.  3º,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  assegurando-se  a  preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:

9.25.1. no país;

9.25.2. por empresas brasileiras;

9.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

9.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

9.26.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.

9.26.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.

9.26.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9.26.1.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de  2
(duas) horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  lance  ofertado  após  a
negociação  realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.

9.26.2.  Após  a  negociação  do  preço,  o  Pregoeiro  iniciará  a  fase  de  aceitação  e
julgamento da proposta.
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10 DA PARCIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS.

10.11. 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

Credenciamento  regular  no Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –

SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,

de 2010. 

11 DA DESCONEXÃO DOPREGOEIRO

11.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem

prejuízo dos atos realizados.

11.2. No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,

a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciará somente após comunicação

expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br      .  

12 DA NEGOCIAÇÃO

12.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de

pequeno  porte  e  cooperativas,  de  que  trata  o  art.  44  da  Lei  Complementar  nº.  123,  de

14/12/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha

apresentado  o  lance  mais  vantajoso,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  observado  o

critério de julgamento e o valor  est imado  para  a  contratação,  não  se  admit indo

negociar  condições  diferentes  das  previs tas  neste Edital.

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

demais licitantes.
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13 DA ACEITABILIDADE DAPROPOSTA

13.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro

examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade da proposta com as

especificações técnicas do objeto.

13.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

13.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores simbólicos,  irrisórios ou de valor

zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela

renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

13.4. 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 decisão.

13.5. Havendo  aceitação  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à

compatibilidade  de  preço,  o  Pregoeiro  solicitará  da  licitante  o  encaminhamento  dos

documentos de habilitação.

13.6. Se  a  proposta  não  for  aceitável  ou  se  a  licitante  não  atender  às  exigências  de

habilitação,  o  Pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente,  e  assim  sucessivamente,  na

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

13.7. Se após as etapas de lances e negociação o valor obtido for superior ao máximo

definido, o pregoeiro desclassificará a proposta.

13.8. Se após as etapas de lances e negociação o valor obtido for superior ao máximo

definido, o pregoeiro desclassificará a proposta.

13.9. No julgamento  da habilitação  e  das  propostas,  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.      
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14 DA HABILITAÇÃO

14.1. A  habilitação  das  licitantes  será  verificada  por  consulta  on-line  do  SICAF,  nos

documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada

neste Edital.

14.2. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os

documentos que supram tal habilitação.

14.3. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento

das vedações elencadas no item III – Participação, mediante consulta ao:

a) 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;

b) Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade

Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ,  no  endereço

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

c) Cadastro  Nacional  das  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  no  endereço

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis  .  

d) Cadastro  de  Inidôneos  e  Cadastro  de  Inabilitados  (TCU),  no  endereço

eletrônico:https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3

14.4. As consultas previstas  na Condição anterior  realizar-se-ão em nome da sociedade  

empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio   majoritário.      

14.5. Certidão negativa de débitos trabalhistas(CNDT).

14.6. Ao menos 1 (um) atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, em nome da licitante que comprove:

a) Aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em

características  e  quantidades  com  o  objeto  desta  licitação,  demonstrando  que  a

licitante executa  ou executou contrato correspondente a 50% (cinquenta por cento)

do valor estimado para a presente licitação;

b) Será  aceito  o  somatório  de  atestados  ou  declarações  para  comprovar  a

capacidade  técnica,  desde  que  reste  demonstrada  a  execução  concomitante  dos

serviços.
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14.7. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por

cento) do valor da contratação, na forma dos §§ 2° e 3° do artigo 31 da Lei 8.666/93. A

comprovação será exigida somente no caso do proponente apresentar resultado inferior a 1

(um) nos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, obtidos no SICAF.

14.8. O  Pregoeiro  poderá  consultar  sítios  oficiais  de  órgãos  e  entidades  emissores  de

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.

14.9. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em

conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do

sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado.

a) Os documentos  remetidos  por  meio  da  opção “Enviar  Anexo” do sistema

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer

momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

b) Os  originais  ou  cópias  autenticadas,  caso  sejam  solicitados,  deverão  ser

encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem,  para  o  endereço  descrito  no

rodapé deste edital.

c) Sob  pena  de  inabilitação,  os  documentos  encaminhados  deverão  estar  em

nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

d) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são

emitidos  somente em nome da matriz,  e  a  licitante  comprovar  a  centralização do

recolhimento de contribuições na matriz, quando então todos os documentos deverão

estar em nome desta;

e) Em se  tratando  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  havendo

alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o  prazo de

5   (cinco)   dias  úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  a

proponente  for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a

critério  da  Administração,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com

efeito de certidão negativa.
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f) A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior,

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

neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem

de classificação.

O licitante deve apresentar também a documentação estabelecida no item 10.2 do Termo de

Referência, anexo I deste  edital.      

14.10. Se  a  proposta  não  for  aceitável,  ou  se  a  licitante  não  atender  às  exigências  de

habilitação,  o  Pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente  e  assim  sucessivamente,  na

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

14.11. Constatado o  a t e n d i m e n t o  à s  e x i g ê n c i a s  f i x a d a s  n e s t e  E d i t a l ,

a  l i c i t a n t e  s e r á  d e c l a r a d a  vencedora.

15 DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

15.1. O licitante  classificado provisoriamente  em primeiro lugar deverá encaminhar,  no  

prazo de 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro, por meio da

ferramenta “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço

de acordo com o modelo anexo III do Termo de Referencia, adequada ao lance final, além da

documentação de habilitação solicitada.

15.2. No momento  encaminhar  a  documentação,  havendo a necessidade de encaminhar

dois  ou  mais,  estes  deverão  ser  compactados  no  formato  “.zip”  ou  outro  semelhante  e

enviados em arquivo único.

15.3. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

15.4. Todos  os  documentos  emitidos  em  língua  estrangeira  deverão  ser  entregues

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.

15.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal

deverão estar em nome da filial.

15.5.1      São exceções ao subitem acima:  
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a) Aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  são emitidos  somente  em

nome da matriz.

b) Se  a  empresa  interessada  comprovar  a  centralização  do  recolhimento  de

contribuições na matriz, quando então todos os documentos deverão estar em nome

desta.

15.6. Em se tratando  de microempresa  ou empresa  de pequeno porte,  havendo alguma

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que forem analisados os documentos

e o Pregoeiro registrar em ata a necessidade de envio de tais certidões atualizadas. O prazo é

prorrogável  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para  a  regularização  da

documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  emissão  de  eventuais  certidões

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

15.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior,

implicará  decadência  do direito  à  adjudicação,  sem prejuízo  das  sanções  previstas  neste

edital,  e  facultará  ao  Pregoeiro  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de

classificação.

15.8. Os documentos  remetidos  por  meio  eletrônico  deverão  ser  encaminhados  em seu

original ou cópia autenticada no prazo de 3 (três) dias para a sede do Coren-SE, contados do

término da sessão, mediante solicitação do Pregoeiro.

15.9. O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada

nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

15.10. O  prazo  de  envio  dos  documentos,  estabelecido  no  subitem  15.1  poderá  ser  

prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo

estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.

16 DO RECURSO ADMINISTRATIVO

16.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de, pelo menos, 30 (trinta) minutos,

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio

do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
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16.2. O  Pregoeiro  fará  juízo  de  admissibilidade  da  intenção  de  recurso  manifestada,

aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

16.3. A recorrente  que tiver  sua intenção de interpor  recurso aceita  deverá  registrar  as

razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também no sistema, em igual

prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.4. A falta  de manifestação  imediata  e  motivada  da intenção de  interpor  recurso,  no

momento  da  sessão  pública  deste  Pregão,  implica  decadência  desse  direito,  ficando  o

Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

16.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

16.6. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no

endereço constante neste Edital.

17 DA REABERTURA DA SESSÃOPÚBLICA

17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

17.1.1 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.

17.1.2 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  procedimentos  imediatamente

posteriores ao encerramento da etapa de lances.

17.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

17.2.1 A convocação  se  dará  por  meio  do  sistema eletrônico  (“chat”),  de

acordo com a fase do procedimento licitatório.
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18 DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO

18.1.  O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR VALOR POR

ITENS, sendo declarada vencedora a Licitante que apresentar o Menor Preço e que

atender a todos os requisitos e exigências do certame.

19 DA GARANTIACONTRATUAL

19.1. Não se exigirá garantia contratual da contratada.

20 TERMO DECONTRATO

20.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência

será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 meses, até o

limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme disciplinado no contrato.

20.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF,

bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados

serão anexados aos autos do processo.

20.3. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a

sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das

penalidades previstas no edital eanexos.

20.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o Órgão ou entidade para a

assinatura  do Termo de  Contrato,  a  Administração poderá  encaminhá-lo  para assinatura,

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para

que seja assinado no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

20.5. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período,

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21 DO REAJUSTE

21.1. Os preços unitários dos serviços objeto deste edital, desde que observado o interregno

mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes
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subsequentes  ao  primeiro,  da  data  de  início  dos  efeitos  financeiros  do  último  reajuste

ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo – IPCA (índice divulgado pelo IBGE) acumulado ou por outro índice

oficial que vier a substituí-lo.

21.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

21.3. O Coren-SE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com

aqueles praticados no mercado, negociando em prol da Administração, de forma a garantir a

continuidade da contratação mais vantajosa.

22 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

22.1. As obrigações do contratante e da contratada estão estabelecidas nos  itens 8.10 a

8.52 do Termo de Referência, anexo I deste edital.

23 DO PAGAMENTO

23.1. A Nota Fiscal dos serviços prestados, bem como as planilhas de medição e relatórios

deverão ser remetidos com antecedência mínima de 15 (dez) dias úteis em relação à data de

seu vencimento, para que o Fiscal do Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo

problemas, emitir o Atesto.

23.1.1. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade,

junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da

contratada e da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere

direito a alteração de preços ou compensação financeira.

23.1.2. O não envio das certidões juntamente com as notas fiscais, ou ainda que as

mesmas estejam disponíveis para emissão, não desobriga o Coren-SE de efetuar o

pagamento das Notas Fiscais que constem serviços devidamente prestados e atestados

pelo gestor do Contrato. Porém o desatendimento pela Contratada ao descrito pode

motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e
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indenizações devidas à Administração e a aplicação das penalidades previstas no art.

87 da Lei nº8.666/93.

23.2. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a

contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal

devidamente corrigida.

23.3. O  aceite  dos  serviços  prestados  por  força  desta  contratação  será  feito  mediante

“atesto” das Notas Fiscais, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente prestados.

23.4. O Coren-SE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços

realizados sem a solicitação ou autorização do fiscal do contrato.

23.5. Nos casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  por  culpa  do  Contratante,  o  valor

devido será atualizado financeiramente desde a data de 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:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de

juros de mora anual; 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

24 DAS SANÇÕES

24.1. A Contratada/Licitante  se sujeita  às penalidades/sanções  estipuladas  no item 17 do

Termo de Referência, anexo I deste edital.
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25 DAS DISPOSIÇÕESGERAIS

25.1. Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a

realização do certame na data marcada,  a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.2. 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.

25.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.4. As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em  favor  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.

25.5. 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.

25.6. 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.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da

isonomia e do interesse público.

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9. O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico

(www.comprasgovernamentais.gov.br  )   e no site do Coren-SE (www.coren-se.gov.br  )   com

vista franqueada aos interessados.

25.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintesanexos:
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Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintesanexos:

a) Anexo I – Termo de Referência;

b) Anexo II – Minuta de Contrato;

c) Anexo III – Modelo de Proposta Comercial.

Aracaju/SE, 31 de janeiro de 2020

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Presidente

Coren-SE
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada em guarda documental e
prestação de serviços de organização, seleção, identificação, classificação, separação, ordenação, higieniza-
ção, digitação, digitalização, indexação de documentos, processos e pastas, e armazenamento em sistema de
Gerenciamento Eletrônico de Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do Conse-
lho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), com elaboração da Tabela de Temporalidade e do Pla-
no de Classificação Documental dos documentos produzidos pelo Coren/SE.

1.2. Os valores estimados da contratação são:

Item Atividade Descrição Unidade Tipo Despesa
Quant.

estimada/
Unid.

Período
Valor Uni-
tário Esti-
mado (R$)

Valor Total Es-
timado (R$)

1
Implanta-

ção
Serviço de implantação

Serviço
único

Parcela única 1  Único R$ 3.285,19 R$ 3.285,19

2
Implanta-

ção

Retirada dos documentos do
acervo atual para as instala-
ções da contratada (Caixa)

Caixa Estimativa 3000  Único R$ 2,83 R$ 6.367,50

3 Serviço Digitalização de documentos
Cópias di-
gitalizadas

Estimativa 120000  Ano R$ 0,22 R$ 25.800,00

4 Serviço

Armazenagem (Guarda Docu-
mental,

contemplando a conservação,
organização e o armazenamen-

to)

Caixa Estimativa 2000  Ano R$ 0,92 R$ 1.008,00

5 Serviço
Transporte para coleta ou en-

trega
(Normal)

Caixa Estimativa 120  Ano R$ 2,43 R$ 219,00

6 Serviço

Consulta/manipulação de do-
cumentos (Atendimento de ro-
tinas de consultas e disponibi-

lização de documentos)

Caixa Estimativa 360  Ano R$ 5,01 R$ 1.804,50

7 Serviço
Fornecimento de Sistemas de

Gerenciamento
Licença de

uso
Mensal 12  Mês R$ 535,00 R$ 6.420,00

TOTAL GRUPO 1 R$ 44.904,19

2. JUSTIFICATIVA
2.1.O Coren/SE tem atualmente contrato emergencial com empresa para este objeto onde o mesmo se encerra na
data de 03/03/2019.
2.2. O Coren/SE produziu ao longo de sua história enorme volume de informações e conteúdos documentais que
exigem tratamento para que sejam preservados e disponibilizados de forma rápida e de fácil acesso a todos os ci -
dadãos em geral, preservando-se o sigilo daqueles documentos assim classificados, e aos profissionais 
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registrados em particular, inclusive no processo de tomada de decisão. Esses arqui-
vos são fabricados, conservados e localizados no edifício sede do órgão. 

2.3.As informações e documentos não alcançarão seus reais valores se não estiverem dentro dos atu-
ais processos de negócio da organização. Isso inclui todo e qualquer documento que foi gerado nas
nossas dependências ou recepcionado via protocolo, suas anotações de tramitações que tenham re-
gistro de guarda e temporalidade normatizado pelo CONARQ ou por legislação estadual competen-
te, compreendendo entre eles: processos administrativos protocolados, documentação administrativa
interna, documentação financeira, processos jurídicos, documentação técnico-operacional de regis-
tro e fiscalização profissional do exercício da Enfermagem e outros instrumentais específicos da
área. 
2.4. Esta contratação possibilitará maior eficiência dos processos de trabalho, proporcionará a lo-
calização do documento em tempo hábil, evitará extravio de documentos e perda do patrimônio in-
formacional do órgão. Enfim, permitirá resguardar o acervo após a execução do Projeto de Gestão e
Guarda Documental, visando assim à melhoria organizacional do Coren/SE. Considerando que o
foco da Autarquia é a prestação de serviços de fiscalização do exercício da Enfermagem, com essa
contratação liberaremos pessoal para áreas fim do instituto, otimizando assim o trabalho dos servi-
dores.
2.5.A Gestão de Informações e Documentos, como parte de sistemas de informação, se baseia no pa-
rágrafo 2º, Art. 216 da Constituição Federal; na Lei nº. 8.159 de 08 de janeiro de 1991, que dispõe
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e o Decreto nº. 4.915 de 12 de dezembro
de 2003, que dispõe sobre o sistema de Gestão de Documentos de Arquivo; e na Lei 12.527 de 18
de janeiro de 2011, a Lei de Acesso à Informação.
2.6. Partindo do princípio que o investimento na modernização não é uma questão opcional nas
organizações contemporâneas, mas tão somente de sobrevivência, constatamos a necessidade em
curto espaço de tempo da modernização do setor de arquivo deste regional:
2.7. O projeto foi desenvolvido com base nas seguintes premissas:
2.7.1. Foco na Fiscalização do exercício profissional da Enfermagem
2.7.1.1.O escopo do projeto objetiva, principalmente, focar na atividade-fim do órgão, que é fiscali-
zar o exercício da Enfermagem no Estado de Sergipe. Com a contratação de uma empresa para gerir
os arquivos  físicos do Coren/SE, dinamizaremos as atividades desenvolvidas pelos servidores em
outras atividades da Autarquia.
2.7.2. Aumento da eficiência
2.7.2.1. Atualmente, a busca por processos arquivados é feita de forma artesanal, sendo o próprio
método de arquivamento inseguro. O volume documental gerado ao longo dos anos pelo Coren/SE
não foi acompanhado da necessária modernização técnica exigida, tornando o processo de guarda e
busca, ao mesmo tempo, inseguro e demorado. Com a contratação de uma empresa especializada,
esperamos dar segurança e agilidade ao trabalho de identificar processos arquivados.
2.7.3. Segurança documental
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2.7.3.1. Os locais que hoje abrigam os acervos documentais do instituto não oferecem segurança
apropriada no âmbito de estrutura física interna. Adaptamos o espaço disponível para a realidade da
época, mas essa não é a alternativa mais correta, já que não dispomos de pessoal especializado e
nem dos requisitos de infraestrutura normatizados.
2.7.4. Redução de risco
2.7.4.1. Com a alocação dos arquivos físicos em local adequado, com segurança física e pessoal
especializado, poderemos minorar os riscos a que hoje são expostos a história documental do órgão.
2.7.5. Melhoria da gestão do Coren/SE
2.7.5.1. A organização dos arquivos e o gerenciamento das informações neles contidas se constitu-
em em instrumento de eficácia administrativa, contribuindo para a modernização da administração
pública, com consequente melhoria da gestão do órgão.
3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
3.1. A contratada deverá apresentar para a execução dos serviços, Atestados de Capacidade Téc-
nica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão da licitan-
te para desempenho de serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto da licitação
3.2. A empresa deverá apresentar a Declaração de Vistoria técnica para inteirar-se do acervo de
processos ou, em caso de não apresentação da mesma, apresentar Declaração de cumprimento de to-
das as obrigações previstas mesmo perante a não realização de vistoria
3.3. O Coren/SE, após o encaminhamento da proposta pela empresa licitante, emitirá parecer téc-
nico declarando se a empresa possui estrutura física, operacional e de recursos humanos que garanta
a exequibilidade dos serviços e que seja compatível com a massa documental que será transportada
e armazenada.

4. DO REMANEJAMENTO DO ACERVO EXISTENTE
4.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela retirada das caixas-arquivo do Coren/SE ou da
empresa que fornece o serviço atualmente, sendo tais caixas devidamente identificadas e cadastra-
das. Este remanejamento deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da
data de início de vigência do contrato. 
4.2. Deverá ser apresentado ao Coren/SE, no prazo de 60 (sessenta) dias um relatório contendo a
relação do acervo onde, ao final, conterá o Termo de Conferência/Recebimento, que deverá ser con-
ferido e vistado pelos encarregados do transporte da empresa que mantém o acervo e da licitante
vencedora. A partir deste momento, fica a CONTRATADA responsável pela guarda, acomodação e
preservação dos mesmos, arcando também com o ônus desta atividade.
4.3. A identificação e o cadastro das caixas-arquivo deverão ser realizados pela Contratada em
sistema informatizado, respeitando a identificação já existente.
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4.4. As caixas retiradas do Coren/SE deverão ser indexadas em sistema informatizado, a partir de
informações constantes na frente e laterais das caixas-arquivo e de dados informados pelo Coren/
SE. As chaves de indexação basicamente serão compostas por:
4.4.1. Número de identificação do processo
4.4.2. Tipo documental
4.4.3. Número de volumes;
4.4.4. Número da caixa;
4.4.5. Nome do Departamento/Unidade Administrativa. 
4.5. Os documentos só poderão ser transportados em veículos fechados, em perfeitas condições de
conservação, para preservar a integridade e a inviolabilidade dos documentos contidos nas referidas
caixas, inclusive, contra as intempéries, sendo que os danos às caixas e/ou aos documentos deverão
ser reparados pela Contratada.
4.6. A CONTRATADA retirará o acervo do Coren/SE para armazenagem dos documentos, no se-
guinte endereço: Sede do Coren/SE, situado à Avenida Hermes fontes, nº 931/941, Bairro Salgado
Filho, Aracaju/SE e/ou endereços a serem informados na vistoria.
4.7. Quando do remanejamento das caixas do acervo inicial, a Contratada identificar a necessida-
de de substituição de caixas, esta deverá tomar as devidas providências de troca. 
4.8. A massa documental do Coren/SE deverá ser vistoriada para que as empresas licitantes parti-
cipem do certame licitatório. 
4.9. Deverá contemplar o transporte regular de caixas-arquivo quando a CONTRATADA vier re-
alizar, na sede do Coren/SE, a entrega ou o recolhimento das referidas caixas. 
4.10. Considera-se como sendo um único transporte se, na mesma oportunidade, a CONTRATA-
DA recolher, na sede do Coren/SE, caixas-arquivo para guarda e armazenagem do arquivo na sede
do órgão e entregar caixas-arquivo e/ou documentos arquivados e que foram solicitados pelo Coren/
SE, objetivando consulta ou substituição.
4.11. A etapa de Coleta e Recebimento dos documentos deverá compreender no mínimo o traslado
dos documentos para a sede da CONTRATADA, em veículo adequado para essa finalidade, dentro
dos prazos e periodicidades estabelecidos pelo Coren/SE. 
4.12. Para armazenamento dos documentos deverão ser fornecidas pela CONTRATADA caixas
padronizadas de papelão reforçado, com capacidade para aproximadamente 20 Kg ou 4.000 folhas
tamanho ofício.
4.13. Os quantitativos estimados que não forem utilizados pelo Coren/SE serão considerados como
quantidades remanescentes, e serão somados às quantidades previstas em futura renovação, caso
ocorra, sem que haja aumento no valor a ser pago pelo Coren/SE, ressalvados os casos de reajuste
ou revisão contratual.
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5. DA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL
5.1. Para a organização documental, deverá ser elaborado o Código de Classificação Documental
e Tabela de Temporalidade, com a formalização das técnicas e metodologias a serem adotadas para
os documentos do Coren/SE, levando-se em consideração as recomendações existentes nas resolu-
ções nº 05 do CONARQ (1996), nº 07 do CONARQ (1997), e as recomendações contidas na NBR
– 10.519 da ABNT. Bem como as orientações da na resolução nº 31 do CONARQ e o modelo para
elaboração da Tabela de Temporalidade na Resolução nº 04 do CONARQ (cuja versão foi revisada,
ampliada e aprovada pela sua resolução nº 14 do CONARQ), sem custo para o Coren-SE.
5.2. Deverá ser realizada a gestão de documentos, compreendendo levantamento, tratamento, hi-
gienização,  organização,  classificação documental,  elaboração de tabela  de temporalidade  docu-
mental e indexação de dados em sistema informatizado.
5.3.Para elaboração do Código de Classificação dos Documentos, para classificar todo e qualquer
documento produzido ou recebido pelo Coren/SE no exercício de suas funções e atividades, a CON-
TRATADA deverá:
5.3.1. Conhecer a estrutura e funcionamento do Coren/SE, através do estudo de sua legislação, or-
ganograma, fluxogramas e manuais. 
5.3.2. Realizar entrevistas e coletas de dados, com pessoas que possam fornecer seu conhecimento
dos assuntos de cada área – meio e fim. 
5.3.3. Levantar e examinar a documentação existente; 
5.3.4. Elaborar o Código de Classificação de Documentos de Arquivo por assunto. 
5.4.Para elaboração da Tabela de Temporalidade dos Documentos, para avaliar e definir prazos de
guarda, nas fases corrente e intermediária e destinação de documentos, eliminação ou guarda per-
manente, com vistas a garantir o acesso à informação a quantos dela necessitem, a CONTRATADA
deverá:
5.4.1. Realizar o levantamento dos dados relativos às funções e atividades desenvolvidas nas áreas
específicas do Coren/SE;

5.4.2. Formatar  a  Tabela  de  Temporalidade  de  Documentos,  tendo  como
base  o  Código  de  Classificação  e,  também,  sugestões  de  prazos  de  guarda,  transferência,
recolhimento ou eliminação. 
5.4.3. Entrevistar  pessoas  de  cada  área,  quando  necessário,  para  o
levantamento dos prazos de guarda, transferência, recolhimento ou eliminação. 
5.5. A CONTRATADA deverá executar a organização dos tipos documen-
tais conforme metodologia prevista no Projeto de Gestão Documental elaborado, para proporcionar
preservação e organização, tornando a recuperação e disseminação da informação mais rápida e
ágil, seguindo as atividades descritas:
5.5.1. Higienização  e  triagem  dos  tipos  documentais  conforme  critérios
definidos no Projeto de Gestão Documental.
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5.5.2. Aplicação  da  tabela  de  temporalidade  documental  (TTD)  com  a
destinação adequada a cada tipo de documento, seguindo o fluxo mapeado no Projeto de Gestão
Documental.
5.5.3. Elaboração da Listagem de Eliminação de Documentos.
5.5.4. Expurgo de documentos após a aprovação da Comissão de Avaliação
de Documentos do Coren/SE.
5.5.5. Ordenação dos tipos documentais em sequência lógica pré-definida no
Projeto de Gestão Documental.
5.5.6. Armazenamento  da  massa  documental  em  suportes  adequados
(caixas-arquivo, pastas, estantes e outros).

6. DO SIGILO E SEGURANÇA DO ACERVO
6.1. O dano, o extravio ou a destruição de qualquer documento confiado à guarda e armazena-
mento da empresa contratada implicará na responsabilização desta, nos termos da legislação perti-
nente e vigente.
6.2. Nos casos de danos ou destruição dos documentos do Coren/SE, por causa acidental, a Con-
tratada pagará, a título de indenização, valor para confecção de novo documento ou para sua restau-
ração.
6.3. Caberá à CONTRATADA responsabilizar-se pelo sigilo e segurança das informações e docu-
mentos do Coren/SE, sob sua guarda e armazenamento.
6.4. A Contratada deverá emitir Termo de Confidencialidade, quando da assinatura do contrato,
garantido que, durante a vigência do contrato de prestação de serviços, manterá toda documentação
em perfeitas condições e não fará divulgação e permissão de acesso indevido a informação do Con-
tratante, sob pena ser responsabilizada em ações civis e criminais.

7. DA GUARDA DOCUMENTAL
7.1. A licitante, para efetiva execução dos serviços a serem prestados, deverá possuir, após a assi-
natura do contrato, galpão ou depósito utilizado para guarda da documentação do Coren/SE que es-
teja localizado na Região Metropolitana de Aracaju e que atenda as exigências técnicas previstas no
Edital.
7.2. A CONTRATADA será responsável pelo transporte para a sua sede dos documentos do Co-
ren/SE, os quais deverão ser disponibilizados sempre que solicitados. 
7.3. As instalações físicas da CONTRATADA deverão dispor de:
7.3.1. Rotinas  e  procedimentos  de  segurança  para  evitar  incêndios  e  extravio  de
documentos na área de armazenamento da empresa contratada.
7.3.2. Ambiente seguro e climatização adequada.
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7.3.3. Controle biológico através de fumigação, dedetização, desratização e descupinização,
realizado periodicamente por empresa especializada.
7.3.4. Condições de limpeza e higiene dos ambientes de armazenamento.
7.3.5. Instalações elétricas e hidráulicas em perfeitas condições.
7.3.6. Equipamentos de prevenção e combate a incêndios em conformidade com o projeto
aprovado pelo corpo de bombeiros.
7.3.7. Pessoal especializado em segurança, devidamente capacitado e orientado.
7.4. A contratada  deverá  dispor  de  sala  exclusiva  para  consulta,  in  loco,  das  caixas-
arquivo;
7.5. As instalações para os arquivos deverão ser em local servido por vias pavimentadas,
não sujeito a alagamentos ou inundações, com o controle de temperatura e condições apropriadas,
livre de poeira, umidade e/ou qualquer outra condição que prejudique ou adultere os documentos
armazenados;
7.6. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, manuseio, conservação,
segurança e sigilo dos documentos respondendo pela qualidade dos serviços prestados. 

8. DA CONSULTA AO ACERVO 
8.1. Os pedidos de consultas serão realizados pelo Coren/SE e deverão ser atendidos no prazo
máximo de 08 (oito) horas úteis a partir do pedido feito por e-mail ou fax.
8.2. A consulta in loco aos documentos armazenados, quando necessária e devidamente solicita-
da, será efetuada com autorização prévia do gestor do contrato do Coren/SE, devendo a Contratada
disponibilizar salas especiais para consulta aos documentos armazenados.
8.3. As consultas serão por caixa-arquivo. 
8.4.O estimado de movimentação das caixas-arquivo será de 30 (trinta) consultas mensais, sendo
que caso não seja utilizada pela CONTRATANTE será considerada como quantidades remanescen-
tes e serão somados às quantidades previstas em futura renovação, caso ocorra, sem que haja au-
mento no valor a ser pago CONTRATANTE, ressalvados os casos de reajuste ou revisão contratual.
8.5. Entende-se como movimentação de caixa a retirada da caixa-arquivo com documentação do
Coren/SE, a pedido desta, armazenada na empresa CONTRATADA
8.6. A solicitação dos serviços à CONTRATADA será efetuada, por e-mail ou fax, sempre em
dias úteis, no horário compreendido entre 07 (sete) e 18 (dezoito) horas, e somente por pessoas au-
torizadas pelo COREN/SE, conforme relação a ser fornecida à CONTRATADA.

10.  DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DA ARMAZENAGEM EXTERNA
10.1. Deverá ser disponibilizado sistema para gerenciamento do acervo físico do órgão em armaze-
nagem externa.
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10.2. O sistema deverá funcionar em ambiente Web, sendo este instalado nos servidores da CON-
TRATADA, fora do ambiente computacional do Coren/SE, contendo as seguintes funcionalidades
mínimas:

10.2.1. A contratada  deverá  disponibilizar  no  sistema  perfis  de  níveis  de
acesso diferenciados para os usuários definidos pelo instituto;

10.2.2. O sistema deverá possuir a funcionalidade de exportação de toda a
base de dados.

10.2.3. O sistema informatizado de gerenciamento de acervo deve permitir
10.2.3.1. Solicitar a coleta de documentos
10.2.3.2. Efetuar consultas/pedidos para fins de retirada de documentos
10.2.3.3. Emitir relação dos números dos documentos arquivados em

cada caixa;
10.2.3.4. Obter relatórios contendo o histórico dos serviços prestados e

das movimentações referentes aos documentos arquivados e reti-
rado

10.2.3.5. Emitir guias ou ordens de serviço para devolução de docu-
mentos;

10.3. O controle de armazenagem dos documentos deverá ser totalmente informatizado, facilitando
o rápido acesso para consulta do Coren/SE ao material arquivado e permitindo que sejam obtidas,
no mínimo, as seguintes informações:
10.3.1. Quantidade de caixas-arquivo armazenadas
10.3.2. Documentação contida nas caixas-arquivo
10.3.3. Quantidade de processos enviados/recebidos.

11.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. A empresa deverá possuir, após a assinatura do contrato, estrutura física nas cidades da Regi-
ão Metropolitana de Aracaju;
11.2. Manter sob completo sigilo, como obrigação permanente, quaisquer dados e informações for-
necidas pelo Coren/SE, relativas ao presente Contrato, mesmo após o seu encerramento, por qual-
quer que tenha sido o motivo. Todo documento enviado pela Contratante deverá ser tratado como
confidencial, não podendo duplicá-los ou usá-los sob qualquer pretexto, sob pena de responsabilida-
de civil e criminal, sem prejuízo de ações indenizatórias, em caso de ações de terceiros
11.3. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento e execução dos
serviços previstos no Objeto, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de quaisquer nature-
zas ao Coren/SE, além daqueles que forem estabelecidos.
11.4. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes dos serviços, ob-
jeto do presente Contrato, inclusive os de natureza previdenciária e trabalhista, devendo quando so-
licitado, fornecer ao Coren/SE, comprovante de quitação com os órgãos competentes
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11.5. Responsabilizar-se por todas e quaisquer reclamações e arcar com ônus decorrentes de ações
judiciais movidas por terceiros contra o Coren/SE, por prejuízos havidos e originados diretamente
da execução das obrigações assumidas
11.6. Responsabilizar-se pelo ônus de todas as multas Federais, Estaduais e Municipais, decorren-
tes de faltas praticadas pela CONTRATADA, durante a execução do objeto Contratual
11.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que vier a causar ao Coren/SE ou a terceiros,
por si ou por seus representantes na prestação dos serviços contratados, isentando o Coren/SE de
toda e quaisquer reclamações que possam surgir decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou des-
truições.
11.8. Solicitar ao Coren/SE, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar
necessários, que possam comprometer a execução do objeto Contratual
11.9. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assu-
midas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital.
11.10.Facilitar  por todos os meios,  a ação de servidores do Coren/SE ou por ele  indicados,  no
acompanhamento de todas as fases da execução de atividades pertinentes ao objeto, desde o seu iní-
cio até o encerramento da vigência do Contrato.
11.11.Migração - em caso necessário, quando em parceria com a CONTRATANTE, de dados dos
SISTEMAS LEGADOS para a solução ofertada.
11.12.Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos solicitados pelo
Coren/SE.
11.13.Disponibilizar  banco de dados com as  informações  cadastradas  do CONTRATANTE em
caso de rescisão contratual, de acordo com as especificações para exportação dos dados que a CON-
TRATANTE exigir.
11.14.Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem ne-
cessários, no decorrer do desenvolvimento e execução do Objeto Contratual, conforme disposto no
Art. 65 e seus parágrafos, da Lei n. 8.666/93.
11.15.Responsabilizar-se com despesas relativas aos deslocamentos  dos profissionais alocados à
execução dos serviços
11.16.Para a prestação dos serviços, a contratada deverá aderir às normas de funcionamento do Co-
ren/SE, executando os serviços dentro dos horários por ele definidos e disponibilizados.
11.17.Na hipótese de perda ou extravio de qualquer documento, a empresa contratada se obriga a
recuperá-lo, junto ao usuário, sob orientações do Coren/SE. 
11.18.O Coren/SE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Con-
tratada para outras entidades. 
11.19.A Contratada deverá possuir sistema informatizado para gerenciamento do acervo e fornecer
sem ônus adicional, toda e qualquer atualização de softwares instalados nos equipamentos da con-
tratante, para fins de execução dos serviços objeto deste contrato;
11.20.Atender às leis em vigor quanto à gestão e preservação documental; 
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11.21.Descartar, seletivamente e com prévia autorização do Gestor do Contrato, documentos que já
cumpriram a sua temporalidade; 
11.22. A contratada deverá prestar de serviços contínuos de coleta, armazenagem, transporte e movi-
mentação de documentos,  além da prestação de serviços de organização,  seleção,  identificação,
classificação, separação, ordenação, higienização, digitação, digitalização, indexação de documen-
tos, processos e pastas, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos.
11.23.A Contratada deverá disponibilizar ao Coren/SE, sem ônus adicional, na data da emissão das
faturas, o histórico dos serviços prestados e apresentará, a cada 3 (três) meses, a contar da data de
assinatura do contrato, um relatório contendo as seguintes informações:
11.23.1. Relatório de caixas custodiadas, contendo a quantidade de caixas, o número de cada cai-
xa, o tipo de documento indexado (Pasta Científica, Pasta Financeira ou Relatório Técnico e ou-
tros);
11.23.2. Relatório de caixas em poder do Coren/SE, contendo quantas e quais caixas encontram-
se em poder do Coren/SE para consulta;
11.23.3. Relatório das movimentações efetuadas por caixas, contendo o histórico das movimen-
tações com a data e a hora de entrega, quem solicitou a caixa e a quem foi entregue.
11.23.4. Relatório das buscas efetuadas, contendo o histórico das consultas realizadas no sistema
informatizado, com a data e a hora da consulta e o nome da pessoa que acessou os dados.
11.23.5. A Contratada, em caso de declaração de falência, rescisão contratual e/ou encerramento
das atividades na área geográfica da Região Metropolitana de Aracaju, deverá proceder com a re-
moção para local devidamente indicado pelo Coren/SE, sem ônus adicional ao órgão, todo o
acervo documental mantido sob sua guarda, devidamente identificado e armazenado, além de
todos os arquivos e mecanismos de visualização, referentes aos materiais que foram digitaliza-
dos.

12.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
12.1. Será designado pelo Coren/SE o fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar o objeto em
todas as suas etapas, registrando as ocorrências e os serviços executados.
12.2. O gestor do contrato verificará o cumprimento das normas legais e orientações recebidas,
especificações  e  aplicações,  bem  como  quantidade,  qualidade  e  aceitabilidade  dos  serviços.
Conferindo  e  atestando  todas  as  Notas  Fiscais  da  CONTRATADA  que  estiverem  sendo
encaminhadas para pagamento.
12.3. O  gestor  do  contrato  deverá  notificar  a  contratada  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  constatadas  na  prestação  dos  serviços  e  exigir  adoção  de  medidas  corretivas
necessárias.
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12.4. O gestor do contrato não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante  terceiros,  por  quaisquer  irregularidades  e,  na  sua  ocorrência,  não  implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
12.5. O gestor  do  contrato  deverá,  ele  próprio  ou  alguém por  ele  indicado,  efetuar  visitas  no
mínimo quinzenais, no decurso dos primeiros seis meses, e após no mínimo trimestrais, a fim de
verificar se a empresa está cumprindo com as obrigações aqui descritas;
12.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução contratual,  em especial,
aplicação de sanções e alterações do mesmo;
12.7. Proporcionar  a  Contratada  todas  as  facilidades  para  que  possa  desempenhar  o  objeto  do
contrato de forma satisfatória;
12.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da Contratada;

13.DA VISTORIA TÉCNICA
13.1. Para participação na licitação, a(s) empresa(s) interessada (s) deverá (ão) proceder à visita
técnica nos locais onde estão acondicionados os acervos da contratante, bem como da documenta-
ção existente, examinando e tomando ciência das suas características, do atual estado de conserva-
ção do acervo, para execução dos serviços, posto que não sejam aceitas alegações posteriores quan-
to ao desconhecimento da situação existente ou esquecimento de detalhes. 
13.2. A visita técnica pela CONTRATANTE às instalações onde serão realizados os serviços, antes
da homologação da licitação, também é obrigatória para comprovar se as características descritas na
proposta encaminhada foram contempladas em sua totalidade.
13.3. Realizada a vistoria, será entregue ao representante da interessada a Declaração de Vistoria,
conforme modelo apresentado em anexo,  não podendo alegar,  posteriormente,  desconhecimento
quanto aos serviços a serem prestados.
13.4. A vistoria deverá ser realizada por profissional habilitado para a avaliação do objeto.
13.5. Para a realização de Vistoria Técnica, a licitante deverá entrar em contato com o Coren/SE,
devendo agendar a data e horário, pelos telefones (79) 3225-4013.
13.6. Em caso de não realização de vistoria pela licitante, a mesma deverá apresentar na ocasião da
licitação, declaração atestando que cumprirá todas as exigências previstas, independentemente de
vistoria.

14.DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. As especificidades dos serviços inclusos no presente projeto básico são as seguintes:
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15.DIGITALIZAÇÃO
15.1. A contratada deve ser capaz de processar, no mínimo, documentos nos formatos A3, A4, Car-
ta, Ofício e de diferentes gramaturas.
15.1.1. Preparação:
15.1.1.1. consiste  na higienização e  organização do material  a ser digitalizado,  bem como
definição das técnicas para recuperar os documentos seguindo criteriosamente os seguintes passos:
15.1.1.2. Remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de trinchas, escovas macias,
pincel e flanelas de algodão.
15.1.1.3. Remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como: prendedores metálicos ou
grampos, clips, insetos e outros agentes que provocam a deterioração dos documentos. Em sendo
constatada a existência  de fita  adesiva em uma das folhas,  deve-se observar  a sua finalidade  e
somente digitalizar a página após a reprodução do original por cópia.
15.1.1.4. Preparação dos documentos para o processo de digitalização, com a realização das
tarefas tais como desencadernação, retirada de grampos, verificação de partes dobradas, amassadas,
rasgadas e agrupamento destes.
15.1.1.5. Seleção  das  peças  para  digitalização  e  armazenamento  em  localização  física
adequada e previamente preparada para tal finalidade.
15.1.1.6. Geração de uma etiqueta com a identificação do processo para ser afixada na capa do
acervo.
15.2. Digitalização:
15.2.1. Deverá  ocorrer  na  forma  “capa  a  capa”  (sem  separação  por  “peças  processuais”)
observando rigorosamente as fases abaixo:
15.2.1.1.  Digitalização dos documentos, que consiste na configuração do processo de digitalização
(definição  de  parâmetros  de  cor  (escala  de  cinza  ou  colorido,  conforme  originais),  contraste,
resolução, supressão de fundos (utilizando software apropriado) entre outros) e inserção dos lotes de
documentos para leitura pelo scanner, gerando os arquivos de imagem no computador.
15.2.1.2. Tratamento de Imagens com correção (ajuste vertical, eliminação de sujeiras) e aplicação
de filtros (contraste e clareamento) de forma a manter na imagem digitalizada plena fidelidade com
o original, devendo a CONTRATADA digitalizar os documentos tantas vezes quantas bastem para
atingir a fidelidade dos documentos originais apresentados pelo Coren/SE, além de devolvê-los em
seu fiel estado físico, tudo isso sem acréscimo no quantitativo diário produzido. 
15.2.1.3. Inserção  de  pelo  menos  01(um)  índice  de  busca  e  localização  da  seguinte  forma:
numeração integral de cada processo, individualizados em pastas próprias.
15.2.1.4. Exportação dos documentos digitalizados e convertidos para arquivos de formato PDF,
aptos a serem importados para outros sistemas gerenciais, como o Sisprev, e-DOC, etc, através de
upload.

 REQUISITOS TÉCNICOS DA DIGITALIZAÇÃO  
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  Os documentos deverão ser digitalizados e armazenados atendendo ao padrão
no formato  JPEG ou PDF/A – 1B(ISO 19005-1),  a  critério  do  Coren/SE,  com compressão  de
imagens  TIFF  tipo  G4  ou  superior  com  recurso  PDF  PESQUISÁVEL  (que  permita  o
reconhecimento  de textos  através  de identificação  de  caracteres  “OCR”),  podendo ser  definido
outro formato.

 Os arquivos  digitalizados  devem guardar  plena  fidelidade  com a imagem do
original em papel, de forma que não haja nenhuma mudança em seu formato, no tocante a layout,
fontes,  tamanhos,  formatações,  gráficos  nos  termos  da  ANSI/AIIM  MS44  R1993.  (Prática
Recomendada para Controle de Qualidade de Imagem. Scanners ... tons de cinza São TERMOS Que
referenciam ao scaneamento).

  A qualidade da resolução padrão de digitalização das páginas deve ser definida
pelo Coren/SE. O padrão deverá ser entre 75 e 150 dpi (para as peças coloridas) e 200 e 300 dpi
(para as peças monocromáticas), devendo a contratada tomar todas as providências necessárias para
atender a digitalização nesta resolução. Essa resolução poderá variar em virtude de ajustes técnicos
que poderão ser feitos para atender a projetos com entidades externas com as quais o órgão se
relaciona –Ex: Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União,  Ministério do
Trabalho e Emprego.

  Os nomes dos arquivos gerados a partir da digitalização deverão seguir pelo
menos 02 (dois) índices de busca e localização em função da data e numeração do documento, quais
sejam:

Em função da numeração: cada arquivo gerado deverá seguir a numeração utilizada nos processos
para identificação,  sem a utilização de pontos e traços  e mantendo a totalidade de dígitos dele
constantes (Ex: 2013 e o número do processo).
Em função da data: Os arquivos diários digitalizados deverão ser reunidos em uma pasta contendo
todo o lote,  a  qual  será nomeada com a data  no formato DDMMAAAA (DIA, MÊS E ANO)
precedida  das  palavras  digitalização  lote  em  letras  maiúsculas  (ex:  DIGITALIZAÇÃO  LOTE
DDMMAAAA).
Obs1: nos casos de processos que excedam o limite de 2 Mb ou que por qualquer outro motivo
torne inviável que a digitalização seja feita em um único arquivo PDF, deverá a contratada se valer
de programa que execute a subdivisão dos arquivo em anexos também limitados ao máximo de 2
Mb. Esses arquivos deverão ser nomeados conforme a sequência numérica do processo acrescida de
hífen, seguido por três caracteres numéricos indicando a sequência lógica do processo. (ex: 2013
número do processo-001; 2013 número do processo -002 e assim por diante).
Obs2: o padrão de nomenclatura poderá ser modificado a qualquer tempo, desde que acordado
previamente.
Obs3: A indexação dos documentos digitalizados deverá ser feita pela CONTRATADA, de forma
estruturada, manual ou automática, podendo ser alterados ou criados conforme a necessidade do
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instituto. Cada processo conterá, no mínimo, 03 (três) campos que devem ser indexados com até 60
caracteres.

c) Conclusão:
Restabelecimento da encadernação original do processo;
Conferência das páginas;
Conferência dos processos recebidos para digitalização;
Preparação dos documentos para devolução.

16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Em nenhuma hipótese serão aceitas reclamações futuras ou alegações de desconhecimento
dos serviços a executar e de dificuldades técnicas não previstas.

Aracaju, 12 de novembro de 2019

Guilherme Diangelis Gomes
Departamento de Gestão
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ANEXO II

Minuta de Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.         /2020

CONTRATAÇÃO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
CONSELHO  REGIONAL  DE
ENFERMAGEM  DE
SERGIPE  –  COREN/SE  E  A
SOCIEDADE EMPRESÁRIA
                    .

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no
PAD nº  XX/2020 -  Pregão  Eletrônico  nº  XX/2020,  mediante  as  cláusulas  e  condições  que  se
seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.Contratação  de  empresa  especializada  em  guarda  documental  e  prestação  de  serviços  de
organização,  seleção,  identificação,  classificação,  separação,  ordenação,  higienização,  digitação,
digitalização,  indexação  de  documentos,  processos  e  pastas,  e  armazenamento  em  sistema  de
Gerenciamento Eletrônico de Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do
Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Sergipe  (Coren/SE),  com  elaboração  da  Tabela  de
Temporalidade  e  do  Plano  de  Classificação  Documental  dos  documentos  produzidos  pelo
Coren/SE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura do contrato,  podendo ser renovado, por mais 12 meses,  até  o limite  de 60
meses, caso haja interesse das partes e seja precedida de pesquisa de preço para verificação
da vantajosidade da prorrogação, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante assinatura
de Termo Aditivo.
2.2. Conforme art. 40, inc. XI, art.55, inc. III, da Lei nº 8.666, de 1993 e arts. 1°, 2° e 3° da
Lei n° 10.192, de 2001,  caso haja pedido de reajuste pela Contratada, os preços poderão
reajustados, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (índice
divulgado pelo IBGE) acumulado ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo.
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2.3. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis
com aqueles  praticados  no  mercado,  negociando  em prol  da  Administração,  de  forma a
garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
3.1. O v a l o r  g l o b a l  d e s t e  C o n t r a t o  é  d e  R $                   (                                   ), 
3.2. inclusos  todos os  custos  e  despesas,  tais  como e  sem se limitar  a:  custos  diretos  e
indiretos, tributos incidentes, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Contrato, conforme planilha de formação de preços a seguir:

Item
Ativida-

de
Descrição Unidade

Tipo
Despe-

sa

Quant. es-
timada/
Unid.

Período
Valor

unitário
(R$)

Valor
toral
(R$)

1
Implan-

tação
Serviço de implanta-

ção
Serviço úni-

co

Parce-
la úni-

ca
1  Único 

2
Implan-

tação

Retirada dos docu-
mentos do acervo atu-
al para as instalações
da contratada (Caixa)

Caixa
Esti-

mativa
3000  Único 

3 Serviço
Digitalização de do-

cumentos
Cópias digi-

talizadas
Esti-

mativa
120000  Ano 

4 Serviço

Armazenagem (Guar-
da Documental,

contemplando a con-
servação, organização
e o armazenamento)

Caixa
Esti-

mativa
2000  Ano 

5 Serviço
Transporte para coleta

ou entrega
(Normal)

Caixa
Esti-

mativa
120  Ano 

6 Serviço

Consulta/manipulação
de documentos (Aten-
dimento de rotinas de
consultas e disponibi-
lização de documen-

tos)

Caixa
Esti-

mativa
360  Ano 

7 Serviço
Fornecimento de Sis-
temas de Gerencia-

mento

Licença de
uso

Men-
sal

12  Mês 

VALOR TOTAL (R$)
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3.3. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida com antecedência mínima de
15 (quinze) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Fiscal do Contrato
possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo.

3.3.1. Junto com a Nota Fiscal,  deverá apresentar  a comprovação de regularidade
junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada e da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
3.2.2O não envio das  certidões  juntamente  com as notas  fiscais,  ou ainda que as
mesmas estejam disponíveis para emissão, não desobriga o Coren-SE de efetuar o
pagamento das Notas Fiscais que constem serviços devidamente prestados e atestados
pelo gestor do Contrato. Porém o desatendimento pela Contratada ao descrito pode
motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e
indenizações devidas à Administração e a aplicação das penalidades previstas no art.
87 da Lei nº 8.666/93.

3.3. Sendo  identificada  cobrança  indevida,  os  fatos  serão  informados  à  Contratada,  e  a
contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal
devidamente corrigida.
3.4. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste
das Notas Fiscais, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente prestados.
3.5. O Coren-SE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados
sem a solicitação ou autorização do fiscal do contrato.
3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido
será atualizado financeiramente desde a data de 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:

I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de
juros de mora anual; 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
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.As  despesas  decorrentes  desta  licitação  correrão  por  conta  do  Código  de  Despesas  nº.
33.90.39.02.08.00 – Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Além  das  obrigações  resultantes  da  aplicação  dos  Decretos  nº  5.450/2005,
10.024/2019, da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da Contratada as listadas no item 11 do Anexo I do Edital – Termo
de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Além das  obrigações  resultantes  da aplicação  do Decreto  nº  5.450/2005,  da Lei  nº
10.520/2002  e  subsidiariamente  da  Lei  nº  8.666/93  e  demais  normas  pertinentes,  são
obrigações do Contratante as listadas no item 12 do Anexo I do Edital – Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

     7.1. Os serviços deverão ser prestados na cidade de Aracaju-SE,  conforme  especificações
técnicas  constantes  do  Termo  de  Referencia,  anexo  I  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº
XX/2020, que fazem parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor nomeado
pelo Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº8.666/93;
8.2. Ao  Contratante  reserva-se  o  direito  de  rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  itens
fornecidos em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência – anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico nº 01/2019;
8.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade
da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens do Termo de Referência – anexo I
do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2019.

CLÁUSULA NONA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E
AO CONTRATO
O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, 10.024/2019,
Lei nº 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº XX/2020, bem como à
proposta da CONTRATADA, constantes do PAD nº 04/2020, independentemente de transcrição.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
11.1. No  interesse  do  Coren-SE,  o  valor  inicial  atualizado  da  contratação  poderá  ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no
art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666, de21/06/1993.

11.1.1. A Contratada  fica  obrigada a  aceitar,  nas mesmas condições  licitadas,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.
11.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre aspartes.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
12.1. Este Contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, independente de notificação ou
interpelação  judicial,  atendido  o  disposto  nos  artigos  77  a  80  da  Lei  nº.  8.666/93,
considerando-se especialmente as seguintes hipóteses:

a) O não-cumprimento,  ou o cumprimento  irregular,  de cláusulas  contratuais,
especificações ou prazos;
b) O atraso injustificado no início da execução do serviço;
c) A  paralisação  da  execução,  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  ao
Contratante;
d) A cessão  ou transferência  total  ou  parcial  do  seu  objeto,  a  associação  da
Contratada com terceiros,  a fusão,  a cisão ou a incorporação, não admitidas  neste
Contrato;
e) O não-atendimento das determinações regulares do empregado do Contratante
designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
f) A  ocorrência  de  caso  fortuito  e  força  maior,  regularmente  comprovada,
impeditiva da execução deste Contrato.
g) O não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações constantes na
Cláusula Quinta;

PARÁGRAFO ÚNICO –Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no processo
administrativo correspondente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível  a fusão,  cisão ou incorporação da Contratada com/em outra  pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do Contratante à continuidade do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
14.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste contrato serão dirimidas, nos
termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no foro da Seção
Judiciária da sede do Contratante, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento de contrato em três vias
de igual teor, que vão assinados pelas partes, que se comprometem a cumprir o presente em todas
as suas cláusulas e condições, tudo de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores.

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXX de 2020. 

_____________________________________ 

CONTRATANTE 

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe 

Diego Rafael da Silva Borges

Presidente 

___________________________________ 

CONTRATADA 

DE ACORDO:

Dr. André Kazukas Rodrigues Pereira 
Procurador Jurídico

Coren/SE

TESTEMUNHAS: 

____________________________________ 

NOME: 

CPF:
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________________________________________________ 

NOME:

CPF: 
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ANEXO III

Modelo de proposta

AO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

AV. HERMES FONTES, Nº 931

BAIRRO SALGADO FILHO

ARACAJU – SERGIPE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n° 02/2020 - COREN/SE

DADOS DA EMPRESA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL:

NOME DE FANTASIA:
CNPJ:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

FAX:
E-MAIL:

NOME DA PESSOA PARA

ASSINATURA DO

CONTRATO:
Nº DA CARTEIRA DE

IDENTIDADE:
CPF:

Para execução dos serviços referentes ao Pregão Eletrônico nº 02/2020, o valor da nossa proposta é

de:

Item
Ativida-

de
Descrição Unidade

Tipo
Despe-

sa

Quant. es-
timada/
Unid.

Período
Valor

unitário
(R$)

Valor
toral
(R$)

1
Implan-

tação
Serviço de implanta-

ção
Serviço úni-

co

Parce-
la úni-

ca
1  Único 
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2
Implan-

tação

Retirada dos docu-
mentos do acervo atu-
al para as instalações
da contratada (Caixa)

Caixa
Esti-

mativa
3000  Único 

3 Serviço
Digitalização de do-

cumentos
Cópias digi-

talizadas
Esti-

mativa
120000  Ano 

4 Serviço

Armazenagem (Guar-
da Documental,

contemplando a con-
servação, organização
e o armazenamento)

Caixa
Esti-

mativa
2000  Ano 

5 Serviço
Transporte para coleta

ou entrega
(Normal)

Caixa
Esti-

mativa
120  Ano 

6 Serviço

Consulta/manipulação
de documentos (Aten-
dimento de rotinas de
consultas e disponibi-
lização de documen-

tos)

Caixa
Esti-

mativa
360  Ano 

7 Serviço
Fornecimento de Sis-
temas de Gerencia-

mento

Licença de
uso

Men-
sal

12  Mês 

VALOR TOTAL (R$)

Declaramos que:

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

data de recebimento dos documentos de habilita                             ção 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;

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

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

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

indispensáveis para os fornecimentos licitados;

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4000 / 3225-4027
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3.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;

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

e qualificação exigidas na licitação;

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

02/2020 - COREN/SE, inclusive aquelas contidas no ANEXO – I.

Aracaju/SE, _____ de _______________________ de 2020

______________________________________ 

RAZÃO SOCIAL

CNPJ: 

______________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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