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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
(Regido pela Lei Complementar nº 123/06, pelos Decretos 5.450/05, 7.892/13 e 9.488/18 e

subsidiariamente pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93 e alterações.

Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO  DE  PESSOA
JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS  DE INSTALAÇÃO  E
MANUTENÇÃO  CORRETIVA/PREVENTIVA  DE  APARELHOS  DE  AR
CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME
CONDIÇÕES,  DESCRIÇÃO  DOS  APARELHOS,  QUANTIDADES  E  EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO .

Processo: 30/2020 Modo de disputa: Aberto, Tipo: Menor preço por item. 

Valor Total
Estimado:

R$ 18.000,00 Exclusiva ME/EPP:
SIM

Reserva de cota 
exclusiva ME/EPP: 
NÃO

Regime de
Execução:

Empreitada por preço unitário

Data de abertura da sessão pública: 10/02/2021 – 10h00min (Horário de Brasília-DF)

Pedidos de esclarecimentos: até 04/02/2021 Impugnações: até 04/02/2021

Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio
eletrônico via internet, para o endereço licitacoes@coren-se.gov.br, conforme Decreto

10.024/2019.

Documentos de Habilitação (Ver seção 9)

Requisitos Básicos:
1) SICAF*
2) Certidão Negativa de Falência e Concordata
*Será  emitido  pelo  Pregoeiro  durante  a  sessão
pública.

Requisitos específicos:
1) Apresentação de, pelo menos, um atestado
de  capacidade  técnica  compatível  com  o
objeto desta licitação.
2) Os serviços/produtos ofertados deverão
possuir  os  devidos  registros  nos  órgãos
competentes  (ANVISA,  INMETRO,
PROCON,  etc.)  autorizando  a  sua
comercialização,  quando  o  referido
registro for obrigatório.

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO –
CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4027 / 3225-4000
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021-SRP
(Processo Administrativo n° 30/2020)

Torna-se  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  por  meio  da  sua
Presidência,  que  o  Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Sergipe  (Coren-SE),
Autarquia  Federal  criada  pela  Lei  nº  5.905/1973,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
13.161.344/0001-24 e sediada a Avenida Hermes Fontes, nº 931/941, Bairro Salgado
Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-550, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS,
na modalidade  PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,  do tipo menor preço por grupo
de itens, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de
31 de  maio  de  2005,  do  Decreto  nº  7.892,  de  23 de  janeiro  de  2013,  da  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 10/02/2021
Horário: 10h00min (Horário de Brasília-DF)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
Modo de disputa: aberto
UASG: 389342

1.DO OBJETO

1.1.O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação
de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de instalação e manuten-
ção corretiva/preventiva de aparelhos de ares condicionados com fornecimento de
peças e mão de obra, conforme condições, descrição dos aparelhos, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2.A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Re-
ferência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu in-
teresse.
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

2.DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1.O órgão  gerenciador  será  o  Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Sergipe
(UASG 389342)

2.2.Não há órgãos participantes neste certame.

3.DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.A ata de registro de preços, durante sua validade, NÃO poderá ser utilizada por
outro órgão ou entidade da administração pública, nos termos do item 11 do Anexo
I – Termo de Referência, salvo aqueles na condição de órgão participante.

4.DO CREDENCIAMENTO

4.1.O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma ele-
trônica.

4.2.O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Fe-
deral, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e
senha pelo interessado.

4.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4.O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, in-
cluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não ca-
bendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licita-
ção, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

4.5.A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1.A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
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Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-
dores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º  da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

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

5.2.Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencio-
nadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites pre-
vistos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3.Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

5.3.1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-
vos, na forma da legislação vigente;

5.3.2.que estejam sob falência, concurso de credores, , em processo de dis-
solução ou liquidação

5.3.3.  que estejam reunidas em consórcio;

5.4.Também é vedada a participação de  quaisquer interessados que se enquadrem
nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

5.5.Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá
declarar:

5.5.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Comple-
mentar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido es-
tabelecido em seus arts. 42 a 49.
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5.6.Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrôni-
co, relativo às seguintes declarações:

5.6.1.que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;

5.6.2.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, cien-
te da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.6.3.que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.6.4.que a proposta foi elaborada de forma independente,  nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6.DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1.O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á auto-
maticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

6.3.O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

6.4.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de ne-
gócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.

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

6.6.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
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6.6.1. valor unitário;

6.6.2.a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no
Termo de Referência para cada item;

6.6.2.1.em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a
quantidade total prevista para o item.

6.6.3.Marca;

6.6.4.Fabricante;

6.7.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor
registrado.

6.8.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

7.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

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

7.2.2.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defi-
nitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que so-
mente estas participarão da fase de lances.
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7.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Prego-
eiro e os licitantes.

7.5.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

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

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

7.7.1.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.

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

7.9.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.10.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances.

7.11.Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos parti-
cipantes.

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

7.13.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 5% (cinco por cento).
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7.14.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser infe-
rior 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 respecti-
vos lances.

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

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

7.17.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anteri-
or, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediá-
rios.

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

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

7.20.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta
e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por
ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

7.21.Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os lici-
tantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem clas-
sificado.

7.21.1.A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudi-
cará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. N n n n n  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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8.1.Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pre-
goeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que, mesmo após proposta
de negociação na fase de aceitação, fique com valor superior ao preço máximo fixa-
do ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convoca-
tório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4.O Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital,  por
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razo-
ável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4.1.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, desta-
cam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados
por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.

8.4.1.1.O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.4.2.Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos
meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante clas-
sificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados
da solicitação.
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8.4.2.1.Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e ho-
rário de realização do procedimento para a avaliação das amostras,
cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os de-
mais licitantes.

8.4.2.2.Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de men-
sagem no sistema.

8.4.2.3.No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.

8.4.2.4.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for (em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta
ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verifi-
cação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.4.2.5.Os exemplares colocados à disposição da Administração serão
tratados  como  protótipos,  podendo  ser  manuseados  e  desmontados
pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a res-
sarcimento.

8.4.2.6.Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem di-
reito a ressarcimento.

8.4.2.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração to-
das as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem
ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

8.5.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.6.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

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



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

8.7.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten-
ção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas nes-
te Edital.

8.7.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.

8.7.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acom-
panhada pelos demais licitantes.

8.8.Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, res-
peitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem ne-
cessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

9.DA HABILITAÇÃO

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

9.2.Como condição prévia ao exame da documentação também serão realizadas as
seguintes consultas:

9.2.1.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, manti-
do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/
ceis);

9.2.2.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.  cnj  .jus.  -  
br/  improbidade  _adm/consultar_requerido.php  );

9.2.3.Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
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9.3.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

9.4.Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

9.5.Habilitação jurídica:

9.5.1.No caso de empresário individual:  inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.2.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação fi-
cará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoem-
preendedor.gov.br;

9.5.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsa-
bilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acom-
panhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.5.4.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Regis-
tro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicação dos seus administradores;

9.5.5.No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão ex-
pedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte segundo determinado pelo Departamento de Registro Empre-
sarial e Integração – DREI;

9.5.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.5.7.No caso de agricultor  familiar:  Declaração de Aptidão ao Pronaf  –
DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos nos termos
do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012;
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9.5.8.No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS
– CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos
termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

9.5.9.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as altera-
ções ou da consolidação respectiva.

9.6.Regularidade fiscal e trabalhista:

9.6.1.prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.6.2.prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal  do Brasil  (RFB) e  pela  Procuradoria-Geral  da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Segu-
ridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

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

9.6.4.prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-
balho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Traba-
lho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.6.5.caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como micro-
empresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documenta-
ção exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.7.Qualificação econômico-financeira:

9.7.1.Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídi-
ca;
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9.7.2.comprovação de boa situação financeira, avaliada automaticamente pelo SICAF
ou pela apresentação do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corren-
te - LC, e Solvência Geral – SG superiores  a  1  (um),  com  base  na  obtenção  de
Índice de Liquidez Geral (LG) Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultan-
te da aplicação das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.7.2.1.No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da li-
citante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresenta-
ção de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº
8.538, de 2015);

9.7.2.2.No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresen-
tação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de exis-
tência da sociedade;

9.8.Qualificação técnica:

9.8.1.Comprovação de aptidão para o fornecimento de materiais em caracte-
rísticas, quantidades e prazos compatíveis com os do objeto desta licitação,
ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados forneci-
dos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo identi-
ficação completa do assinante e dados como cargo, endereço eletrônico
e número de telefone.

9.9.Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, de-
verão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade
presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Prego-
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eiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso
de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do
e-mail licitacoes@coren-se.gov.br. Posteriormente,  os documentos serão remeti-
dos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabe-
lião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o origi-
nal, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sis-
tema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail.

9.9.1.Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.10.Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de For-
necedores – SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habili-
tação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.10.1.Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certi-
dões,  especialmente  quando  o licitante  esteja  com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

9.10.2.Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial,  ou na hipótese de se encontrar vencida no referido
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) ho-
ras,  documento válido que comprove o atendimento das exigências deste
Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprova-
ção da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas
ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.

9.11.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declara-
da vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11.1.A declaração  do vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente
posterior à fase de habilitação.

9.12.Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal,
o licitante será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
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do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, caso requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa cabível.

9.13.A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a rea-
bertura da sessão pública.

9.14.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.15.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apre-
sentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

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

10.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1.A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1.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.

10.1.2.Quando houver  erro na aceitação do preço melhor  classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Pre-
ços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da
LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedia-
tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

10.2.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”),  e-
mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitató-
rio.
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10.2.2.A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo
com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

11.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1.A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

11.1.1.ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2.conter a indicação do nome do responsável pelo fornecimento para o
Coren-SE, endereço, telefone para contato, e-mail, e dados bancários como
número da conta, banco e agência do licitante vencedor, para fins de paga-
mento.

11.2.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em conside-
ração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contra-
tada, se for o caso.

11.2.1.Todas as especificações  do objeto contidas na proposta,  tais  como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.3.A proposta deverá conter prazo de vigência de 90 (noventa) dias.

12.DOS RECURSOS

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante mani-
feste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is)
decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
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12.2.1.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

12.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais  licitantes,  desde logo,  intimados  para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que co-
meçarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de apro-
veitamento.

12.4.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autorida-
de competente homologará o procedimento licitatório.

14.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1.Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direi-
to à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-
la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
data de seu recebimento.
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14.3.O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado
pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente
aceito.

14.4.Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para
o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços re-
gistrados e demais condições.

14.4.1.Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisi-
tos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

15.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1.Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado po-
derá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumen-
to equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).

15.2.Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará
consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de
contratar com o Poder Público.

15.2.1.A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o
instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.2.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instru-
mento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou
aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de rece-
bimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
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16.DO PREÇO

16.1.Os preços são fixos e irreajustáveis.

16.2.As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alte-
rações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no De-
creto nº 7.892, de 2013.

17.DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1.Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão pre-
vistos no Termo de Referência.

18.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1.As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo
de Referência.

19.DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de or-
dem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo con-
tratado.

19.2.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3.O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo ser-
vidor competente na nota fiscal apresentada.

19.4.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou ina-
dimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as me-
didas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a com-
provação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Con-
tratante.
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19.5.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a or-
dem bancária para pagamento.

19.6.Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.7.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua advertência,  por escrito,  para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo po-
derá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

19.8.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,  a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regulari-
dade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e neces-
sários para garantir o recebimento de seus créditos.  

19.9.Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessá-
rias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, as-
segurada à contratada a ampla defesa.

19.10.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados nor-
malmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regula-
rize sua situação junto ao SICAF.  

19.11.Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a con-
tratada inadimplente no SICAF.

19.12.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legisla-
ção aplicável.

19.12.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos ter-
mos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No en-
tanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favoreci-
do previsto na referida Lei Complementar.
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19.13.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não te-
nha concorrido, de alguma forma, para tanto,  fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento  e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fór-
mula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (TX)
I 
=

( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365

20.DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1.Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus pre-
ços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

20.1.1.A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resulta-
do do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.2.Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta in-
dividual apresentada durante a fase competitiva.

20.3.Esta  ordem de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser  respeitada  nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decre-
to n° 7.892/2013.
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21.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o lici-
tante/adjudicatário que:

21.1.1.não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do pra-
zo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não as-
sinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

21.1.2.apresentar documentação falsa;

21.1.3.deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4.ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5.não mantiver a proposta;

21.1.6.cometer fraude fiscal;

21.1.7.comportar-se de modo inidôneo;

21.2.Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o con-
luio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerra-
mento da fase de lances.

21.3.O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

21.3.1.Multa de  10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.3.2.Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredencia-
mento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.

21.5.A  aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudica-
tário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiari-
amente na Lei nº 9.784, de 1999.
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21.6.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

21.7.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.8.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.

22.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1.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

22.2.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.

22.3.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.

22.4.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. 

22.5.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-

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

mailto:licitacoes@coren-se.gov.br
mailto:licitacoes@coren-se.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacoes@coren-se.gov.br


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

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.

23.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1.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.  

23.2.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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-
ção.

23.4.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 contrata-
ção.

23.5.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.6.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.

23.7.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

23.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-
mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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23.9.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.-
comprasgovernamentais.gov.br e  http://www.coren-se.gov.br,  e  também  poderão
ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado
Filho, Aracaju/SE, nos dias úteis, no horário das  08h00min às 16h00min, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.

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

23.10.1. ANEXO I - Termo de Referência;

23.10.2.ANEXO II – Check List  para manutenção preventiva Especifica-
ções e Quantidades;

23.10.3.ANEXO III -A – Termo de Vistoria Técnica;

23.10.4.ANEXO III-B – Declaração de Dispensa de Vistoria;

23.10.5.ANEXO IV – Modelo Ordem de Serviço Manutenção Preventiva

23.10.6. ANEXO V – Modelo Ordem de Serviço Manutenção Corretiva;

23.10.7. ANEXO VI – Termo de Recebimento Provisório;

23.10.8. ANEXO VII – Termo de Recebimento Definitivo.

Aracaju/SE, 26 de janeiro de 2021.

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Presidente em exercício
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Registro  de preço  para eventual  contratação de  pessoa  jurídica  especializada  na
prestação de serviços de instalação e manutenção corretiva/preventiva de aparelhos de
ar  condicionado  com  fornecimento  de  peças  e  mão  de  obra,  conforme  condições,
descrição dos aparelhos, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item Grupo Descrição Quant

1 1
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
12000 Btus 4

2 1
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
18000 Btus 2

3 1
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
22000 Btus 2

4 1
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
24000 Btus 3

5 1
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
36000 Btus 1

6 1
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
60000 Btus 1

7 1
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
7500 Btus 1

8 1
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
9000 Btus 3

9 1 Remanejamento ar SPLIT 12000 Btus 1
10 1 Remanejamento ar SPLIT 18000 Btus 1
11 1 Remanejamento ar SPLIT 22000 Btus 1
12 1 Remanejamento ar SPLIT 24000 Btus 1
13 1 Remanejamento ar SPLIT 36000 Btus 1
14 1 Remanejamento ar SPLIT 60000 Btus 1
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Item Grupo Descrição Quant

1 2
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
12000 Btus 2

2 2
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
18000 Btus 1

3 2
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
24000 Btus 4

4 2
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
30000 Btus 3

5 2
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
36000 Btus 4

6 2
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
48000 Btus 3

7 2
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
55000 Btus 6

8 2
Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 
9000 Btus 1

9 2 Remanejamento ar SPLIT 12000 Btus 1
10 2 Remanejamento ar SPLIT 18000 Btus 1
11 2 Remanejamento ar SPLIT 24000 Btus 1
12 2 Remanejamento ar SPLIT 30000 Btus 1
13 2 Remanejamento arSPLIT 36000 Btus 1
14 2 Remanejamento ar SPLIT 48000 Btus 1
15 2 Remanejamento ar SPLIT 55000 Btus 1
16 2 Remanejamento ar SPLIT 9000 Btus 1

1.1.1O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de instalação e manutenção
corretiva/preventiva de aparelhos de ar condicionado.
1.1.2A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço
unitário.
1.1.3O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da
Lei 8.666, de 1993;
1.1.4Os  itens  “Peças  para  manutenção  corretiva”  e  “Remanejamento  de  ar
condicionado” de cada grupo somente será pago quando houver utilização;
1.1.5Quando  houver  demanda  de “Peças  para  manutenção  corretiva”  e
“Remanejamento de ar condicionado a empresa contratada apresentará à contratante,
para aprovação prévia, cotações com pelo menos 02 (dois) preços de mercado;
1.1.6Tais cotações serão sempre juntadas aos autos do processo para fins de controle;
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1.1.7A  periodicidade  prevista  é  de  4x  ao  ano  para  os  serviços  de  manutenção
preventiva, mas a periodicidade poderá ser alterado a critério da Administração.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1Justificamos a contratação de uma empresa especializada devido a necessidade de
instalação,  movimentação  e  reinstalação  dos  aparelhos  de  ar  condicionado  nos
locais/salas  das  sedes  do  Coren-SE.  Referente  à  manutenção  corretiva/preventiva  a
mesma visa a prolongação da vida útil dos aparelhos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1A  descrição  da  solução  como  um  todo,  conforme  minudenciado  no  Estudo
Preliminar é Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
instalação  e  manutenção  corretiva/preventiva  de  aparelhos  de  ar  condicionado  com
fornecimento de peças e mão de obra.

4.  DA  CLASSIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E  FORMA  DE  SELEÇÃO  DO
FORNECEDOR
4.1Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra
em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica. 
4.2A prestação dos  serviços  não gera  vínculo empregatício  entre  os  empregados  da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1Trata-se de um serviço continuado sem mão de obra exclusiva;
5.1.2O contrato terá vigência de 12 (doze) meses;
5.2Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias
para a prestação do serviço.
5.3As  obrigações  da  Contratada  e  Contratante  estão  previstas  neste  Termo  de
Referência.

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
6.1As exigências  de habilitação jurídica e de regularidade fiscal  e trabalhista  são as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
6.2Os  critérios  de  qualificação  econômica  a  serem atendidos  pelo  fornecedor  estão
previstos no edital.
6.3Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos
no edital.
6.4Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
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6.4.1Valor Global por grupo.
6.5As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

7.  INFORMAÇÕES  RELEVANTES  PARA  O  DIMENSIONAMENTO  DA
PROPOSTA
7.1GRUPO  1: Prédio  próprio,  mas  Provisório,  do  Conselho  Regional  de
Enfermagem de Sergipe - Coren-SE
7.1.1Endereço: Avenida Hermes Fontes, 931 – Bairro Salgado Filho – Cep: 49020-550
– Aracaju/SE

SEDE Marca Modelo
Potênci

a
Tipo

Hermes Fontes
AGRAT
TO

ACS12FR4-02 12000 SPLIT

Hermes Fontes
CARRIE
R

*** 36000 SPLI

Hermes Fontes
CARRIE
R

*** 60000 ***

Hermes Fontes
CONSU
L

CBU22DBDNA 24000 SPLIT

Hermes Fontes GREE GSW24-22 L/C (I) 24000
Split 
Piso/Teto

Hermes Fontes GREE
GWC24MDLNNA13
C/O

24000 SPLIT

Hermes Fontes Komeco KOS 09 FC 3HX 9000 Split
Hermes Fontes MIDEA MSE12- CR 12000 ***

Hermes Fontes
SAMSU
NG

AR12HCSUAWQN
AZ

12000 SPLIT

Hermes Fontes
SPRING
ER

42MCA018515LS 18000 SPLIT

Hermes Fontes
SPRING
ER

42MCA022515LS 22000 SPLIT

Hermes Fontes
SPRING
ER

42MCA022515LS 22000 SPLIT

Hermes Fontes
SPRING
ER

900 MUNDIAL 9000 Janela

Hermes Fontes Totaline *** 7500 Janela
Hermes Fontes YORK YHEC18FS-ADG 18000 SPLIT
Hermes Fontes YORK YJEA09F5-ADA 9000 ***
Hermes Fontes York YJEA09F5-ADA 12000 Split
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7.2 GRUPO 2: Prédio Próprio do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe -
Coren-SE
Endereço: Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José
– Aracaju/SE

SEDE Marca Modelo
Potênci

a
Tipo

Vila cristina/Duque de Caxias
COMF
EE

42AFCB09
F5

9000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias
COMF
EE

42AFCB12
F5

12000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias
COMF
EE

42AFCB12
F5

12000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias
COMF
EE

42AFCB18
F5

18000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias
COMF
EE

42AFCB24
F5

24000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias
COMF
EE

42AFCB24
F5

24000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias
COMF
EE

42AFCB24
F5

24000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias
COMF
EE

42AFCB24
F5

24000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias ELGIM
HLFI30B2
FA

30000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias ELGIN
HLFI30B2
FA

30000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias ELGIN
HLFI30B2
FA

30000 Split

Vila cristina/Duque de Caxias GREE
GTH36D3
CI

36000
Split 
Piso/Teto

Vila cristina/Duque de Caxias GREE
GTH36D3
CI

36000
Split 
Piso/Teto

Vila cristina/Duque de Caxias GREE
GTH36D3
CI

36000
Split 
Piso/Teto

Vila cristina/Duque de Caxias GREE
GTH36D3
CI

36000
Split 
Piso/Teto

Vila cristina/Duque de Caxias
HITAC
HI

RPC48E3P 48000
Split 
Piso/Teto

Vila cristina/Duque de Caxias
HITAC
HI

RPC48E3P 48000
Split 
Piso/Teto
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Vila cristina/Duque de Caxias
HITAC
HI

RPC48E3P 48000
Split 
Piso/Teto

Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 55000 ***

7.3A  Contratada  deve  apresentar  os  empregados  devidamente  uniformizados  e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI adequados;
7.4Para  a  perfeita  execução dos  serviços,  a  Contratada  deverá  disponibilizar  os
materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  promovendo  sua
substituição quando necessário;
7.5A proposta deverá conter valor individual e total do GRUPO.

8.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
8.1Os serviços  deverão  ser  executados  com base  nos  parâmetros  mínimos  a  seguir
estabelecidos:
8.2A Metodologia de medição dos serviços permite que cada um dos serviços prestados
pela CONTRATADA tenha uma metodologia específica de medição, em função da sua
característica e forma de gestão.
8.3Manutenção Preventiva e Corretiva:
8.3.1Os serviços serão remunerados por Ordem de Serviço (modelo nos ANEXOS
IV e V) e mediante a comprovação da execução das tarefas  específicas  e  qualidade
apurada, considerando os custos previstos na proposta comercial.
8.3.2Na  ocorrência  de  equipamentos  inoperantes,  motivados  ou  solicitados
pela FISCALIZAÇÃO,  devidamente  fundamentados,  cuja  manutenção  tenha  de  ser
realizada parcialmente para que seja possível manter as condições de conservação do
ativo, será permitido realizar os serviços de manutenção de forma parcial, contudo, o
pagamento  da  Ordem  de  Serviço  será  proporcional  ao  total  de  itens  previstos  e
realizados, considerando as etapas de verificação e execução previstas nas Instruções
Técnicas de Manutenção.
8.3.3As Ordens de Serviço realizadas de forma parcial serão obrigatoriamente objeto
das  auditorias  realizadas  pela FISCALIZAÇÃO,  previamente  à  liberação  para  seu
pagamento.

9MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: As seguintes peças, materiais
e equipamentos estão incluídos na manutenção preventiva a cargo e ônus da Contratada,
não recaindo sobre a Contratante nenhuma responsabilidade quanto ao desgaste ou dano
parcial ou total dos mesmos: água destilada, detergentes, sabões, panos, palhas de aço,
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desengraxantes,  desencrustantes,  lubrificante,  anticorrosivo,  fitas  teflon  veda  rosca,
colas e adesivos para tubos PVC, epóxi, colas Araldite e super bonder, durepoxi, pilhas
para lanterna e buchas de nylon, escovas de aço e nylon, brocas, acetileno e outros
similares, fusíveis, parafusos, correias, ímãs, terminais elétricos, medidores de corrente
elétrica,  medidores de temperatura,  medidores de carga do gás, entre outros; graxas,
solventes, produtos químicos de limpeza, materiais contra a corrosão e para proteção
antiferruginosa,  tinta,  lixa,  neutrol,  underseal,  fita  isolante,  álcool,  filtro  secador,
espuma  de  vedação,  massa  de  vedação,  vaselina,  estopas,  sacos  plásticos  para
acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcão, R-22, R-410A, trapos, óleos
lubrificantes,  oxigênio,  nitrogênio,  acetileno,  gases  freon,  materiais  e  produtos  de
limpeza  em  geral,  rolamentos,  capacitores  (conforme  capacidade  do  ar),  relés  de
proteção,  parafusos,  arruelas,  rolamentos,  terminais  elétricos,  cabos  elétricos,
disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura,
pilhas, e sensor de temperatura de evaporadora;
9.2A Manutenção Corretiva,  consiste  na  manutenção  com reposição  de  peças  não
contempladas no item 9.1. deste TR, tais como: compressores (e qualquer peça de seus
componentes), unidade condensadora completa, unidade evaporadora completa, placas
principal  (condensadora/evaporadora/janelas),  serpentina  da  condensadora,  placas
eletrônicas,  controle  remoto,  placas  eletrônicas  de  controle  evaporadora,  motor
ventilador  (do  ar  de  janela,  motor  dianteiro  e  traseiro)  motor  ventilador  (ar  Split
condensadora e evaporadora) placas eletrônicas de display, hélices, e seus componentes,
motor swing, chaves termostato e seletora, painéis frontais, carcaças e demais peças não
elencadas.

10DA VISTORIA
10.1Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79-3225-4013),
podendo sua realização ser comprovada por:
10.2Atestado  de  vistoria  (conforme  modelo  do     ANEXO  III-A     deste  Termo  de  
Referência) assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência;
10.3Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução
do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte por não a realizar, de
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do
trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o
Coren/SE (conforme modelo do     ANEXO III-B     deste Termo de Referência).  
10.4O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública;
10.5Para  a  vistoria,  o  licitante,  ou  o  seu  representante,  deverá  estar  devidamente
identificado.
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11DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1A execução dos serviços está autorizada a partir da data de emissão da Ordem de
Serviço.
11.2Os serviços serão recebidos provisoriamente no mesmo dia da execução, pelo(a)
servidor em serviço, mediante assinatura do termo de recebimento provisório (ANEXO
VI deste  TR),  para  efeito  de  posterior  verificação  de  sua  conformidade  com  as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.2.1Após  a  execução  da  manutenção,  a  Contratada  emitirá  relatório,  colhendo  a
assinatura do servidor em serviço, conforme modelo no ANEXOS IV ou V, para fins
de ateste da nota fiscal, e encaminhará ao fiscal e/ou responsável no prazo de até 03
(três) dias úteis após a execução dos serviços.
11.3Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações  constantes  neste  Termo de Referência  e  na proposta,  devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal e/ou responsável do contrato,
às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
11.4Os serviços serão recebidos definitivamente (ANEXO VII) no prazo de 05 (cinco)
dias  úteis  contados  do  recebimento  do  relatório  mencionado  no  item 11.2.1, após  a
verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais  empregados,
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
11.4.1Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior  não ser procedida
dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.5O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

12OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.2Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços, por  servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
12.3Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
12.4Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
12.5Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura
fornecida  pela  contratada,  em conformidade  com o  item  6,  ANEXO  XI,  da  IN  nº
05/2017.
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13OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta,  com a  alocação  dos  empregados  necessários  ao perfeito  cumprimento  das
cláusulas  contratuais,  além  de  fornecer  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e
utensílios  necessários,  na  qualidade  e  quantidade  especificadas  neste  Termo  de
Referência e em sua proposta;
13.2Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
13.3Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do  objeto,  de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990),  ficando a Contratante  autorizada a descontar  da garantia,  caso exigida no
edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor  correspondente  aos  danos
sofridos;
13.4Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
13.5Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando
for o caso;
13.6Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;
13.7Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias  e  as  demais  previstas  em  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não
transfere responsabilidade à Contratante;
13.8Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de acatar  as  normas internas  da
Administração;
13.9Instruir  seus  empregados  a  respeito  das  atividades  a  serem  desempenhadas,
alertando-os  a  não  executar  atividades  não  abrangidas  pelo  contrato,  devendo  a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar
desvio de função;
13.10Relatar  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da
prestação dos serviços;
13.11Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.12Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;
13.13Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
13.14Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto

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



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

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.
13.15Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação.

14DA SUBCONTRATAÇÃO
14.1Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15ALTERAÇÃO SUBJETIVA
15.1É 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 da Administração à continuidade do contrato.

16CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
16.1O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na
verificação  da  conformidade  da  prestação  dos  serviços  e  da  alocação  dos  recursos
necessários,  de  forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de
1997.
16.2O  representante  da  Contratante  deverá  ter  a  experiência  necessária  para  o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
16.3A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência.
16.4A fiscalização dos contratos  avaliará  constantemente  a execução do objeto para
aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
16.4.1não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
16.4.2deixar  de  utilizar  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a  execução  do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
16.5Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
16.6O fiscal deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.
16.7Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
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16.8A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e
alheios ao controle do prestador.
16.9Na  hipótese  de  comportamento  contínuo  de  desconformidade  da  prestação  do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis  previstos nos indicadores,  além dos fatores redutores,  devem ser
aplicadas  as  sanções  à  CONTRATADA  de  acordo  com  as  regras  previstas  no  ato
convocatório.
16.9.1O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido  seja  suficiente  para  aferir  o  desempenho  e  qualidade  da  prestação  dos
serviços.
16.10O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem  perda  da  qualidade  na  execução  do  serviço,  deverá  comunicar  à  autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.11O  representante  da  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências
verificadas,  adotando as  providências  necessárias  ao fiel  cumprimento  das  cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.12O descumprimento  total  ou  parcial  das  demais  obrigações  e  responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas,  previstas
neste  Termo  de  Referência  e  na  legislação  vigente,  podendo  culminar  em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.13A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que
resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

17DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
17.1Os serviços serão recebidos  provisoriamente  no prazo de 5 (cinco)     dias  ,  pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação  de  sua  conformidade  com as  especificações  constantes  neste  Termo  de
Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o
registro,  a  análise  e  a  conclusão  acerca  das  ocorrências  na  execução  do contrato  e
demais  documentos  que  julgarem  necessários,  devendo  encaminhá-los  ao  gestor  do
contrato para recebimento definitivo.
17.2Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações  constantes  neste  Termo de Referência  e  na proposta,  devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituídos  no  prazo fixado pelo  fiscal  do  contrato,  às  custas  da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
17.3Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete)     dias  , contados do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  serviço
executado  e  materiais  empregados,  com  a  consequente  aceitação  mediante  termo
circunstanciado.
17.3.1Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
17.4O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será
realizado pelo gestor do contrato.
17.5O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização  técnica  e,  caso  haja  irregularidades  que  impeçam  a  liquidação  e  o
pagamento  da  despesa,  indicará  as  cláusulas  contratuais  pertinentes,  solicitando  à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
17.6O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará
a  CONTRATADA  para  que  emita  a  Nota  Fiscal  ou  Fatura  com  o  valor  exato
dimensionado pela fiscalização.
17.7O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato

18DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
18.1.1inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em
decorrência da contratação;
18.1.2ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4comportar-se de modo inidôneo; e
18.1.5cometer fraude fiscal.
18.2Pela inexecução total  ou parcial  do objeto deste contrato,  a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
18.2.2Multa de:
18.2.2.10,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15
(quinze)  dias.  Após o décimo quinto  dia  e  a  critério  da Administração,  no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar,
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nessa  hipótese,  inexecução  total  da  obrigação  assumida,  sem  prejuízo  da  rescisão
unilateral da avença;
18.2.2.20,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem
anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
18.2.2.30,1%  (um  décimo  por  cento)  até  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
18.2.2.40,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
18.2.2.50,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
18.2.2.6As  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão  consideradas
independentes entre si.
18.2.3Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos.
18.2.4Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
18.2.5Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública,  enquanto perdurarem os  motivos  determinantes  da punição ou até  que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
18.3As  sanções  previstas  nos  subitens  18.2.1,  18.2.3,  18.2.4  e  18.2.5  poderão  ser
aplicadas  à  CONTRATADA  juntamente  com  as  de  multa,  descontando-a  dos
pagamentos a serem efetuados.
18.4Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:
 

Tabela 1
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1
0,2%  ao  dia  sobre  o  valor  mensal  do
contrato

2
0,4%  ao  dia  sobre  o  valor  mensal  do
contrato

3
0,8%  ao  dia  sobre  o  valor  mensal  do
contrato

4
1,6%  ao  dia  sobre  o  valor  mensal  do
contrato

5
3,2%  ao  dia  sobre  o  valor  mensal  do
contrato
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Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal
ou consequências letais, por ocorrência; 5

2
Suspender ou interromper,  salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 4

3
Manter  funcionário  sem qualificação  para  executar  os  serviços contratados,
por empregado e por dia; 3

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por
dia; 2

Para os itens a seguir, deixar de:

5
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  complementar  do  órgão
fiscalizador, por ocorrência; 2

6
Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia; 1

7
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador,
por item e por ocorrência;

3

8
Indicar  e  manter  durante  a  execução  do contrato os  prepostos  previstos  no
edital/contrato; 1

9
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação
de obrigações da CONTRATADA 1

 
18.5Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
18.5.1tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.5.3demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em
virtude de atos ilícitos praticados.
18.6A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.
18.7A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a
gravidade  da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como  o  dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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18.8As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Aracaju/SE, 23 de março de 2020

Guilherme Diangelis Gomes
Departamento de Gestão
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ANEXO I

 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

GRUPO 1
SEDE Marca Modelo Patrimônio Setor ANDAR Potência Tipo

Hermes Fontes
AGRATT
O

ACS12FR4-02 598/600 DÍVIDA ATIVA TERRÉO 12000 SPLIT

Hermes Fontes CARRIER ***  *** ATENDIMENTO TERRÉO 36000 SPLI

Hermes Fontes CARRIER *** 241 AUDITÓRIO
1º 
ANDAR

60000 ***

Hermes Fontes CONSUL CBU22DBDNA 594/595 PROCURADORIA JURIDICA
1º 
ANDAR

24000 SPLIT

Hermes Fontes GREE GSW24-22 L/C (I) 183 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TERRÉO 24000 Split Piso/Teto

Hermes Fontes GREE
GWC24MDLNNA13 C/
O

58 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1º 
ANDAR

24000 SPLIT

Hermes Fontes Komeco KOS 09 FC 3HX 211
DEPARTAMENTO CONTÁBIL E 
FINANCEIRO

TERRÉO 9000 Split

Hermes Fontes MIDEA MSE12- CR 130 REGISTRO E CADASTRO TERRÉO 12000 ***

Hermes Fontes
SAMSUN
G

AR12HCSUAWQNAZ 597/599 DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRÉO 12000 SPLIT

Hermes Fontes
SPRINGE
R

42MCA018515LS 56 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1º 
ANDAR

18000 SPLIT

Hermes Fontes
SPRINGE
R

42MCA022515LS 46 GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1º 
ANDAR

22000 SPLIT

Hermes Fontes
SPRINGE
R

42MCA022515LS 17 PRESIDÊNCIA
1º 
ANDAR

22000 SPLIT
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Hermes Fontes
SPRINGE
R

900 MUNDIAL 151/293 SALA DE COMISSÕES TERRÉO 9000 Janela

Hermes Fontes Totaline *** 222 CENTRAL TELEFÔNICA TERRÉO 7500 Janela
Hermes Fontes YORK YHEC18FS-ADG 242 ATENDIMENTO TERRÉO 18000 SPLIT
Hermes Fontes YORK YJEA09F5-ADA 326 COMISSÃO PERMANNET DE LICITAÇÃO TERRÉO 9000 ***
Hermes Fontes York YJEA09F5-ADA 140 CONTROLE INTERNO TERRÉO 12000 Split

GRUPO 2

SEDE Marca Modelo Patrimônio Setor ANDAR Potência Tipo
Vila cristina/Duque de Caxias COMFEE 42AFCB09F5 *** SALA AUDITÓRIO 1º ANDAR 9000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias COMFEE 42AFCB12F5 *** *** 4º ANDAR 12000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias COMFEE 42AFCB12F5 *** ASCOM 4º ANDAR 12000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias COMFEE 42AFCB18F5 *** CPD - DATACENTER 2º ANDAR 18000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias COMFEE 42AFCB24F5 *** DÍVIDA ATIVA TERRÉO 24000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias COMFEE 42AFCB24F5 *** SECRETARIA (EXTENSÃO) 4º ANDAR 24000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias COMFEE 42AFCB24F5 *** *** 5º ANDAR 24000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias COMFEE 42AFCB24F5 *** *** 5º ANDAR 24000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias ELGIM HLFI30B2FA *** ATENDIMENTO TERRÉO 30000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias ELGIN HLFI30B2FA *** CPD 2º ANDAR 30000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias ELGIN HLFI30B2FA *** CPD 2º ANDAR 30000 Split
Vila cristina/Duque de Caxias GREE GTH36D3CI *** RECEPÇÃO TERRÉO 36000 Split Piso/Teto
Vila cristina/Duque de Caxias GREE GTH36D3CI *** PLENÁRIO 4º ANDAR 36000 Split Piso/Teto
Vila cristina/Duque de Caxias GREE GTH36D3CI *** SECRETARIA 4º ANDAR 36000 Split Piso/Teto
Vila cristina/Duque de Caxias GREE GTH36D3CI *** *** 5º ANDAR 36000 Split Piso/Teto
Vila cristina/Duque de Caxias HITACHI RPC48E3P *** SALA DE CONVENIÊNCIA 2º ANDAR 48000 Split Piso/Teto
Vila cristina/Duque de Caxias HITACHI RPC48E3P *** SALA DE CONVENIÊNCIA 2º ANDAR 48000 Split Piso/Teto
Vila cristina/Duque de Caxias HITACHI RPC48E3P *** PRESIDÊNCIA 4º ANDAR 48000 Split Piso/Teto
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 *** FISCALIZAÇÃO/REGISTRO 1º ANDAR 55000 ***
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Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 *** FISCALIZAÇÃO/REGISTRO 1º ANDAR 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 *** *** 4º ANDAR 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 *** *** 4º ANDAR 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 *** *** 4º ANDAR 55000 ***
Vila cristina/Duque de Caxias TIVAH FC60HI55 *** *** 4º ANDAR 55000 ***
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ANEXO II

 CHECK LIST PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

 
ENDEREÇO: __________________________________                  SALA: ______________
APARELHO VISTORIADO: _______________________
 

ESPECIFICAÇÕES DATA
Verificar ruídos e vibrações anormais elétricos ou mecânicos  
Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação  
Limpeza de evaporador e condensador  
Limpar dos filtros de ar, com substituição se necessário  
Verificar grades de ventilação/ exaustão  
Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores  
Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente  
Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação  
Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete  
Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso de
produto desengraxante e corrosivo. (‘in loco)  
Verificação do funcionamento da chave seletora  
Verificação do funcionamento do termostato  
Verificação dos componentes elétricos do aparelho  
Limpeza externa dos aparelhos  
Verificação  do rendimento  dos  aparelhos  pela  medição  da  temperatura  na
entrada e na saída do evaporador  
Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e
na bandeja  
Medir o diferencial de pressão.  
Verificar chave seletora.  
Verificar atuação do termostato.  
Verificar válvula reversora.  
Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos  
Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas.  
Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias  
Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor)  
Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter  
Revisão e complemento de carga de gás refrigerante  
Verificar nível de óleo do compressor  
Verificar a operação da válvula de expansão  
Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e
óleo)  
Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura
do ambiente.  
Verificar a operação dos controles de vazão.  
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Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores.  
Verificar filtro e secador.  
Desmontagem e Limpeza completa dos evaporadores  
Limpeza da ventoinha e hélice, com reaperto dos parafusos  
Limpeza de colmeias  
Lubrificação das buchas do moto-nivelador  
Lubrificação dos mancais  
Localização e eliminação dos pontos de corrosão  
Verificar protetor térmico compressor  
Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete  
Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis  

 
Observações para eventuais manutenções preventivas e/ou corretivas

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Responsável do Coren-SE 
Matrícula:

 

 RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
 

Data: ______/______/_________

 
________________________________________________

(Nome por extenso e rubrica)

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550
ARACAJU/SE / TEL: (79) 3225-4005 / http://www.coren-se.gov.br
Página 46

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


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

ANEXO III-A

 

 TERMO DE VISTORIA TÉCNICA

Certifico sob as penas da lei que a empresa_______________________________________, inscrita

no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica,  CNPJ/MF  sob  o  número

___________________________,  com  sede  na_______________________________,  por

intermédio  de  seu  representante  legal,  do(a)  Senhor(a)

_________________________________________,  infra-assinado,  portador  da  carteira  de

identidade número_______________, expedida pela__________________ e do cadastro de Pessoa

Física,  CPF/MF,  sob  o  número_____________________________  visitou  as  dependências

da                      (– especificar)  _         ___, tomando conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços

objeto do Pregão Eletrônico nº. ______/2018, estando plenamente consciente da infraestrutura que

tem a disposição e das condições para a prestação dos serviços.

 
 

Município/UF, _______ de _________________ de 2020.
 
  

________________________________________________
Representante da Polícia Federal

(Matrícula)
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ANEXO III-B

  

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

 

A  empresa  ________________________________________, inscrita  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoa  Jurídica,  CNPJ/MF  sob  o  número  ______________________________, com  sede

na_______________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  do(a)

Senhor(a)  _________________________________________,  infra-assinado,  portador  da carteira

de  identidade  número_______________,  expedida  pela__________________  e  do  cadastro  de

Pessoa  Física,  CPF/MF,  sob  o  número_____________________________,  declara  ter

conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade

da vistoria “in loco” prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº. ___/2018. Declara, ainda, que se

responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes.

Declaro que me foi  dado acesso às dependências da ____(SEDE – especificar)____, através  de

cláusula expressa no Edital  e Anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente  para a

prestação dos serviços com as informações constantes do Termo de Referência e Edital.

 
 

Município/UF, _______ de _________________ de 2020.
 
 

_______________________________________
Representante da Empresa
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ANEXO IV

MODELO ORDEM DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA
 
Nº Ordem de Serviço: Data: _____/______/________

Sede/Delegacia:
SALA Assinatura Funcionário

Terceirizada
Assinatura Servidor Órgão

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Data e Assinatura do Fiscal/Responsável do Contrato

 
____/____/________
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ANEXO V

MODELO ORDEM DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA
 

Nº Ordem de Serviço: Data: ____/____/______

Sede/Delegacia: Sala:
Nº do Patrimônio:
Descrição do Aparelho:
Janela (   ) Split (   ) Qtde BTUs:
Defeitos Observados pelo Reclamante:
 
 
  
 
 

 

 
Data e Assinatura do Fiscal/Responsável do Contrato

 
____/____/________
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ANEXO VI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 

Contrato nº: OS nº: _____/20__

Contratante:
Contratada:

 

A Fiscalização do contrato em epígrafe, nos termos do disposto no art. 73, inciso I, alínea “a” da Lei

nº 8.666/93, certifica que os serviços relacionados na Ordem de Serviço acima estão recebidos

provisoriamente  de  acordo  com  as  especificações  constantes  do  Termo  de  Referência

correspondente ao contrato supracitado.

DE ACORDO

________________, _____ de ________________ de 2020.

CONTRATADO

____________________________
(Nome/Assinatura)

Ciente,

______________________________
Fiscal/Responsável do Contrato

(Nome/Assinatura)
(Matrícula nº)

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550
ARACAJU/SE / TEL: (79) 3225-4005 / http://www.coren-se.gov.br
Página 51

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


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

ANEXO VII

 

 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

 

Contrato nº: OS nº: _____/20__

Contratante:
Contratada:

 

A Fiscalização do contrato em epígrafe, nos termos do disposto no art. 73, inciso I, alínea “b” da

Lei nº 8.666/93, certifica que os serviços relacionados na Ordem de Serviço acima e no Termo de

Recebimento  Provisório  foram  recebidos  nesta  data  e  estão  de  acordo  com  as  especificações

constantes do Termo de Referência correspondente ao contrato supracitado.

DE ACORDO

________________, _____ de ________________ de 2020.

CONTRATADO
____________________________

(Nome/Assinatura)
(Matrícula nº)

Ciente,

______________________________
Fiscal/Responsável do Contrato

(Nome/Assinatura)
(Matrícula nº)
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