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

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
(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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  E
EPI’S DE HIGIENE E LIMPEZA.

Processo: 18/2022 Modo de disputa: Aberto                                  Tipo: Menor preço por item. 

Valor Total
Estimado:

R$ 72.951,56 Exclusiva ME/EPP:
SIM

Reserva de cota 
exclusiva ME/EPP: 
NÃO

Regime de
Execução:

Empreitada por preço unitário

Data de abertura da sessão pública: 18/08/2022 – 09h30min (Horário de Brasília-DF)

Pedidos de esclarecimentos: até 16/08/2022 Impugnações: até 15/08/2022

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 produtos ofertados deverão possuir
os  devidos  registros  nos  órgãos
competentes  (ANVISA,  INMETRO,
PROCON,  etc.)  autorizando  a  sua
comercialização,  quando  o  referido
registro for obrigatório.
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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 06/2022-SRP
(Processo Administrativo n° 18/2022)

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 item, na
forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Decreto 7.892/2013, da Lei
Complementar nº 123/2006, e suas alterações, bem como subsidiariamente, da Lei n.º
8.666/1993  e  de  outras  normas  aplicáveis  ao  objeto  deste  certame  e  as  exigências
estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 18/08/2022
Horário: 09h30min (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 EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI’S DE HIGIENE E LIMPEZA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus ane-
xos.

1.2.A licitação será dividida em itens, 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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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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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.
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8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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.
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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;

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

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


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

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.

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

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 2 (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-
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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.  

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

23.3.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.

23.4.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.

23.5.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

23.6.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.

23.7.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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23.8.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.

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

23.9.1. ANEXO I - Termo de Referência;

23.9.2.ANEXO I – A – Especificações e Quantidades;

23.9.3.ANEXO II – Modelo de Proposta;

23.9.4.ANEXO III – Ata de Registro de Preços;

23.9.5.ANEXO IV – Cadastro de Reserva.

Aracaju/SE, 05 de agosto de 2022.

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Presidente em exercício

Coren-SE
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

    1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

        1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto subsidiar a realização de

registro de preços para eventual aquisição de materiais EPIS de HIGIENE E LIMPEZA

para o período de 2022/2023.

    2.  JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

        2.1. A contratação objeto deste Termo de Referência se faz em decorrência do fim

da vigência da Atas de Registro de Preços pactuadas em 2021.

    3. A VIGÊNCIA

        3.1. O Registro de Preços terá vigência durante um período de 12 meses.

    4. DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

          4.1. Serão adquiridos os materiais descritos e especificados na planilha constante

no Anexo I – A.

        4.2. Os preços médios estimados foram obtidos por meio de consulta do portal

eletrônico  http://www.paineldepreços.planejamento.gov.br,  cujos  preços  estimados

foram obtidos  através  de consultas  ao mercado  via  internet,  dada  a  ausência  destes

produtos no portal utilizado para a pesquisa;

        a) A previsão para a primeira aquisição de parte dos materiais a serem licitados é

de, no máximo, 30 (trinta)  dias após a publicação do extrato da Ata de Registro de

Preços no Diário Oficial da União;

    b)  Os  produtos  ofertados  deverão  possuir  os  devidos  registros  nos  órgãos

competentes  (ANVISA,  INMETRO,  PROCON,  etc.)  autorizando  a  sua

comercialização, quando o referido registro for obrigatório.
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    5. REQUISITOS EXIGIDOS

        5.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso e estar na

linha de produção atual do fabricante;

        5.2. As propostas devem seguir rigorosamente este Termo de Referência, sob pena

de desclassificação da empresa;

        5.3. Na proposta devem, obrigatoriamente, constar a marca, modelo, garantia,

referência e aplicação do material, se for o caso.

    6. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO

        6.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar do

recebimento da nota de empenho, para entregar o objeto deste Termo de Referência;

        6.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será

recebido:

            6.2.1. Provisoriamente, no ato da entrega dos bens, para posterior verificação da

conformidade dos mesmos com as especificações do objeto contratado.

            6.2.2. Definitivamente, em até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento

provisório,  após  criteriosa  verificação  de  que  os  bens  adquiridos  se  encontram  em

perfeitas condições de uso e atendem as especificações do objeto contratado.

        6.3.  Os  materiais  especificados  neste  Termo  de  Referência  somente  serão

declarados recebidos definitivamente após a entrega total do mesmo através de atesto na

nota fiscal respectiva, pelo Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio.

        6.4. Os produtos serão recusados se as especificações estiverem em desacordo com

as contidas no Edital,  se entregues com qualquer defeito ou se apresentarem defeito

durante os testes de conformidade e verificação;

6.5. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no item acima, a licitante vencedora

deverá  providenciar  a  substituição  dos  produtos  no  prazo máximo de  10  (dez)  dias

corridos, contados a partir da comunicação feita pelo Coren/SE.
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    7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

        7.1. para a realização das entregas dos materiais objeto do Termo de Referência;

     7.2. Efetuar os pagamentos das notas fiscais  emitidas pela Contratada,  até o 5º

(quinto) dia útil,  subsequente ao atesto dos referidos documentos pela Supervisão de

Almoxarifado e Patrimônio do Coren/SE.

        7.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante

especialmente designado, nos termos da Lei nº. 8666/93;

    7.4.  Recusar  o  recebimento  dos  materiais,  em  decorrência  da  constatação  de

irregularidades;

        7.5. Informar imediatamente à Contratada a ocorrência de situações que contrariem

o disposto no contrato, a fim de que esta tome as providências que julgar necessárias.

    8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

           8.1. Entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido, na sede do

Coren/SE, localizada na Av. Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho, de segunda-

feira a sexta-feira das 08 às 16 horas;

     8.2. Fornecer os materiais conforme especificações, marcas e preços contratados;

        8.3. Realizar o fornecimento dos materiais nas datas e horários estipulados pelo

setor responsável;

     8.4. Apresentar seus empregados ou representantes, responsáveis pelas entregas,

devidamente  identificados  devendo  estes  ser  orientados  acerca  do  cumprimento  das

normas gerais de procedimento e segurança do Coren/SE;

           8.5. Informar imediatamente ao Coren/SE a ocorrência de fato que impeça ou

dificulte o cumprimento do Contrato;

      8.6. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação,

especialmente em relação à regularidade fiscal.

        8.7. Efetuar a substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, da

notificação desta Autarquia, em decorrência da constatação de irregularidades materiais;
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        8.8. Apresentar, a respectiva nota fiscal, acompanhada de cópia das certidões de

regularidade fiscal exigida quando da habilitação, de cópia do termo de recebimento dos

produtos assinados por servidor da contratante e das informações bancárias necessárias

à realização do respectivo pagamento.

    9. PAGAMENTO

        9.1. O pagamento será realizado em uma única parcela, no prazo máximo de 5

(cinco)  dias  úteis,  após  o  recebimento  definitivo  do  objeto  e  atesto  da  respectiva

fatura/nota fiscal pelo servidor responsável, conforme disposto no §3º, art. 5º da Lei nº

8.666/93.

    10. DA UTILIZAÇÃO DA ARP POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

        10.1. A Ata de Registro de Preços NÃO poderá ser utilizada, durante o período de

vigência,  observadas  as  condições  e  regras  estabelecidas  na  Lei  8.666/1993  e  no

Decreto 7.892/2013.

    11. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

11.1. O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), UASG 389342 é o

órgão gerenciador  do  certame e  das  atas  oriundas.  De modo a  não  comprometer  o

andamento da licitação ou prejudicar a oferta de propostas (devido a custos relacionados

com  o  frete),  somente  poderão  ser  aceitas  na  Intenção  de  Registro  de  Preços,

manifestações  de  órgãos  sediados  na  cidade  de  Aracaju/SE,  com  entrega  para

municípios da Região Metropolitana de Aracaju/SE.
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    12. DA ASSINATURA

    12.1  Declaro  que  sou  responsável  pela  elaboração  do  presente  Termo  de

Referência/Projeto Básico, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de

materiais e EPI’s de higiene e limpeza.

Aracaju/SE, 27 de maio de 2022

GUILHERME DIANGELIS GOMES

Departamento de Gestão
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ANEXO I – A
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDA-

DE

CÓDI-
GO

CAT-
MAT

TIPO

QUANT.
ESTIMA-
DA MÍNI-
MA POR
PEDIDO

QUANT
. TO-
TAL

ESTI-
MADA/

CO-
REN-

SE

VALOR 
UNITÁ-
RIO ES-
TIMADO 
(R$)

VALOR TO-
TAL (R$)

1

DISPENSADOR DE 
COPOS 50ML: CA-
PACIDADE: 120 CO-
POS; DIMENSÕES: 
MATÉRIA-PRIMA: 
PLÁSTICO ABS; 
COR BRANCA; OBS:
O SUPORTE DEVE 
CONTER O MECA-
NISMO QUE LIBERE
SOMENTE UM 
COPO POR VEZ. 

UNIDA-
DE 

394880
DIVER-

SOS
2 20

                  
35,68 

       713,60 

2

DISPENSADOR DE 
COPOS 180ML: CA-
PACIDADE: 120 CO-
POS; DIMENSÕES: 
MATÉRIA-PRIMA: 
PLÁSTICO ABS; 
COR BRANCA; OBS:
O SUPORTE DEVE 
CONTER O MECA-
NISMO QUE LIBERE
SOMENTE UM 
COPO POR VEZ. 

UNIDA-
DE

109819
DIVER-

SOS
2 40

                  
54,59 

    2.183,60 

3

DISPENSER HIGIE-
NIZADOR, PLÁSTI-
CO ABS, 800 ML, PA-
REDE, BRANCA, 
MÃOS, VISOR 
FRONTAL PARA ÁL-
COOL GEL OU SA-
BONETE LÍQUIDO

UNIDA-
DE

404651
DIVER-

SOS
1 40

                  
26,22 

    1.048,80 

4

DISPENSER PAPEL 
HIGIÊNICO, PLÁSTI-
CO ABS, DE PARE-
DE, BRANCO, TRA-
VA PARA ROLO DE 
ATÉ 300 M, 27 CM, 
27 CM, 12,50 CM

UNIDA-
DE

150455
DIVER-

SOS
1 40

                  
33,82 

    1.352,80 

5 DISPENSER PAPEL 
TOALHA, PLÁSTICO
ABS, BRANCA, CA-

UNIDA-
DE

150454 DIVER-
SOS

1 40                   
74,72 

    2.988,80 
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PACIDADE MÍNIMA 
DE 400 FOLHAS, FE-
CHADURA

6

LUVA BORRACHA, 
LÁTEX ANTIDER-
RAPANTE, MÉDIO, 
COM FORRO, LIM-
PEZA EM GERAL

PAR 327842 EPI 10 60
                  
5,19 

       311,40 

7

LUVA BORRACHA, 
LÁTEX NATURAL, 
GRANDE, AMARE-
LA, ANTEDERRA-
PANTE COM FOR-
RO, CANO LONGO

PAR 339191 EPI 10 30
                  
2,96 

         88,80 

8

MÁSCARA MULTIU-
SO TRIPLA, MATE-
RIAL 100% POLIETI-
LENO, TIPO USO 
DESCARTÁVEL, TA-
MANHO ÚNICO, 
COR BRANCA, CA-
RACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS NÃO 
ESTÉRIL, ATÓXICA,
NÃO INFLAMÁVEL. 
A MÁSCARA DEVE 
SER CONFECCIO-
NADA NO MODELO 
RETANGULAR, IN-
TEIRAMENTE EM 
TNT, COM ACABA-
MENTO EM TODAS 
AS EXTREMIDA-
DES, COM APRE-
SENTAÇÃO DE 
TRÊS PREGAS E 
CLIPS NASAL PARA
AJUSTE AO ROSTO 
PARA PROTEÇÃO 
DESDE O TOPO DO 
NARIZ ATÉ A CO-
BERTURA TOTAL 
DO QUEIXO, CO-
BRINDO A MAIORIA
DAS CONFORMA-
ÇÕES FACIAIS.

CAIXA
COM 50

372359 EPI 50 500
                  
14,62 

    7.310,00 

9 MÁSCARA DES-
CARTÁVEL PFF2. 
TIPO SEMIFACIAL 
FILTRANTE, PFF2 
MODELO DOBRÁ-
VEL, COM SOLDA 
ELETRÔNICA EM 
TODO PERÍMETRO, 
CONFECCIONADA 
COM MANTA SIN-
TÉTICA COM TRA-

UNIDA-
DE

397905 EPI 300 2000                   
1,38 

    2.760,00 
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TAMENTO ELE-
TROSTÁTICO, PARA
PARTÍCULAS P2, 
COM ELÁSTICOS 
PARA FIXAÇÃO E 
AJUSTE À CABEÇA 
DO USUÁRIO, TA-
MANHO PADRÃO, 
SEM VÁLVULA, 
COM SISTEMA AN-
TIEMBAÇANTE 
(EVITANDO O EM-
BAÇAMENTO DOS 
ÓCULOS DE SEGU-
RANÇA). CERTIFI-
CADO DE APROVA-
ÇÃO (CA) EXPEDI-
DO PELO MINISTÉ-
RIO DO TRABALHO 
E EMPREGO (MTE) 
COM PRAZO DE VA-
LIDADE CONTADO 
A PARTIR DO ANO 
DE ENTREGA. COR 
NA PARTE INTER-
NA: BRANCA.

10 GORRO CIRÚRGICO
DESCARTÁVEL; 
UNIDADE DE COM-
PRA: UNIDADES, 
EM NÃO TECIDO 
POLIPROPILENO, 
GRAMATURA 20, 
BRANCO, HIPOA-
LERGÊNICO, 
ATÓXICO; COM TI-
RAS RESISTENTES 
NA PARTE POSTE-
RIOR, MEDINDO NO
MÍNIMO 20 CM DE 
COMPRIMENTO; 
COM FORMATO 
ANATÔMICO; QUE 
PERMITA VENTILA-
ÇÃO ADEQUADA; 
EMBALAGEM EM 
MATERIAL QUE 
GARANTA A INTE-
GRIDADE DO PRO-
DUTO; O PRODUTO 
DEVERA OBEDE-
CER À LEGISLAÇÃO
ATUAL VIGENTE; 
VALIDADE MÍNIMA
DE 12 MESES NA 
ENTREGA DA EN-
TREGA, EMBALA-

EMBA-
LAGEM
C/ 100

428624 EPI 5 50                   
11,15 

       557,50 
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GEM C/ 100

11

LUVA PARA PRO-
CEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO, TAMA-
NHO M, MATERIAL 
LÁTEX NATURAL 
ÍNTEGRO E UNI-
FORME, DESCAR-
TÁVEL, APRESEN-
TAÇÃO ATÓXICA, 
TIPO AMBIDESTRA 
E MODELO FORMA-
TO ANATÔMICO; 
CAIXA 100,00 UNI-
DADES.

CAIXA
100,00

UN
388413 EPI 5 50

                  
1,49 

         74,50 

12

PROTETOR FACIAL 
TIPO FACE SHIELD; 
ALTURA: 0,21 CM; 
LARGURA: 0,8 CM; 
COR: TRANSPA-
RENTE; TIPO DE 
MATERIAL DA LEN-
TE EM ACRÍLICO; 
ELÁSTICO DE ALTO
ELASTICIDADE FA-
CILITANDO CON-
FORTO E O AJUSTE 
A QUALQUER CA-
BEÇA; ESPUMA DA 
ALTURA DA TESTA 
PARA PROPORCIO-
NAR CONFORTO); 
GARANTIA DO FA-
BRICANTE DE 3 
MÊS(ES).

UNIDA-
DE

467256 EPI 10 100
                  
12,89 

    1.289,00 

13

ACIDO CLORÍDRI-
CO (MURIATICO) - 
EM LÍQUIDO, COM-
POSTO DE HCL + 
H20, INCOLOR, 
PARA LIMPEZA EM 
GERAL, ACONDICI-
ONADO EM FRAS-
CO CONTENDO 1 LI-
TRO DO PRODUTO

LITRO 368775
LIMPE-

ZA
1 10

                  
5,57 

         55,70 

14 ÁGUA SANITARIA - 
SOLUCAO AQUOSA,
PRINCÍPIO ATIVO: 
HIPOCLORITO DE 
SODIO, PLASTICA 
CONTENDO 1.000 
ML. PRODUTO COM
REGISTRO N O MI-
NISTERIO DA SAU-
DE, HIPOCLORITO 
DE SODIO, HIDRO-

LITRO 299605 LIMPE-
ZA

5 500                   
3,10 

    1.550,00 
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XIDO DE SODIO E 
ÁGUA, TEOR ATIVO
ENTRE 2% E 2,5% P/
P

15

ALCOOL - ETILICO, 
HIDRATADO, P.A., 
METANOL, ETA-
NOL, COM TEOR EM
SOLUBIDADE EM 
AGUA MIN. DE 70% 
INPM - LIQUIDO, 
ENTRE 0,860 E 0,883 
G/ML DETERMINA-
DOS A 20°C, RESI-
DUOS APOS EVAPO-
RACAO DE NO 
MÁXIMO 1,0 MG, 
COM TAMPA E 
SELO DE SEGURAN-
CA, ACONDICIONA-
DO EM EMBALA-
GEM 
PLASTICA,COM RE-
GISTRO DO MINIS-
TERIO DA SAUDE

LITRO 269941
LIMPE-

ZA
20 500

                  
7,50 

    3.750,00 

16

BALDE EM PLÁSTI-
CO RESISTENTE, 
COM ALÇA DE 
ARAME GALVANI-
ZADO, CAPACIDA-
DE MÍNIMA DE 10 
LITROS

UNIDA-
DE

216091
LIMPE-

ZA
2 20

                  
11,03 

       220,60 

17

DESENGRIMPANTE,
SPRAY, ELIMINAR 
FERRUGEM, REPE-
LIR UMIDADE, LU-
BRIFICAR, EMBA-
LAGEM COM 300ML

UNIDA-
DE

261317
LIMPE-

ZA
1 10 10,65 106,5

18

DESENTUPIDOR 
PIA, BORRACHA 
FLEXÍVEL, PLÁSTI-
CO RESISTENTE, 10 
CM³, SANFONADO

UNIDA-
DE

298327
LIMPE-

ZA
1 5

                  
3,75 

         18,75 

19

DESENTUPIDOR 
VASO SANITÁRIO, 
BORRACHA FLEXÍ-
VEL, PRETA, 10 CM, 
16 CM, MADEIRA, 50
CM

UNIDA-
DE

241711
LIMPE-

ZA
B 5

                  
10,09 

         50,45 

20

DESINFETANTE, À 
BASE DE ORTOFTA-
LALDEÍDO, A 
0\,55%, SOLUÇÃO 
AQUOSA PRONTA. 
EMBALAGEM DE 1 
LITRO. CONTENDO 
EXTERNAMENTE 

LITRO 381409
LIMPE-

ZA
25 250

                  
7,90 

    1.975,00 
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PRAZO DE VALIDA-
DE MÍNIMA DE 12 
MESES, NOME DO 
RESPONSAVEL 
TECNICO, FABRI-
CANTE, REGISTRO 
OU NOTIFICAÇÃO 
NO MINISTERIO DA 
SAUDE, QUANTIDA-
DE, MODO DE 
USAR, COMPOSI-
CAO QUIMICA, 
FORMA DE CON-
SERVACAO E AR-
MAZENANMENTO, 
ADVERTENCIA 
PARA NAO REUTI-
LIZACAO DA EM-
BALAGEM, PRE-
CAUCOES, CLASSE 
TOXOCOLOGICA 
(SE HOUVER), CON-
DUTA EM CASO DE 
ACIDENTES.

21

DESODORIZADOR 
AMBIENTAL - AE-
ROSOL, NA FRA-
GANCIA DE LA-
VANDA SUAVE, AL-
COOL ETILICO, NI-
TRITO DE SODIO E 
ÁGUA, EM FRASCO 
COM 360 ML. PRO-
DUTO COM REGIS-
TRO NO MINISTE-
RIO DA SAUDE

UNIDA-
DE

261168
LIMPE-

ZA
20 150

                  
8,26 

    1.239,00 

22

DESODORIZADOR 
SANITÁRIO, PARA-
DICLORO BENZE-
NO, ESSÊNCIA E 
CORANTE, 35 G, LA-
VANDA, TABLETE 
SÓLIDO, TIPO REFIL

UNIDA-
DE

240470
LIMPE-

ZA
20 200

                  
1,45 

       290,00 

23

DESODORIZADOR 
SANITÁRIO, PARA-
DICLORO BENZE-
NO, ESSÊNCIA E 
CORANTE, 35 G, TA-
BLETE SÓLIDO, SU-
PORTE PLÁSTICO 
PARA VASO SANI-
TÁRIO

UNIDA-
DE

234737
LIMPE-

ZA
20 200

                  
1,17 

       234,00 

24 DETERGENTE SA-
NEANTE, 500 ML, 
LÍQUIDO, NEUTRO, 
TENSOATIVO ANI-
ÔNICO, DETERGEN-

UNIDA-
DE

226698 LIMPE-
ZA

50 300                   
1,49 

       447,00 
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TE, TESOATIVOS 
ANIÔNICOS, COAD-
JUVANTE, PRESER-
VANTES, LINEAR 
ALQUIBENZENO 
SULFONATO DE SÓ-
DIO, REMOÇÃO DE 
GORDURAS DE 
LOUÇAS, TALHE-
RES E PANELAS, 
NEUTRO, CONTÉM 
TENSOATIVO, BIO-
DEGRADÁVEL

25

ESCOVA LIMPEZA 
GERAL, PLÁSTICO, 
POLIPROPILENO, 
COPO PLÁSTICO, 
VASO SANITÁRIO

UNIDA-
DE

331870
LIMPE-

ZA
1 40

                  
5,31 

       212,40 

26

ESPONJA LIMPEZA, 
ESPUMA NYLON, 
RETANGULAR, 
MÍNIMA MÉDIA, 
UTENSÍLIOS E LIM-
PEZA EM GERAL, 
DUPLA FACE, EM-
BALAGEM COM 
UMA UNIDADE, 110 
MM, 75 MM, 20 MM

UNIDA-
DE

419326
LIMPE-

ZA
10 80

                  
1,05 

         84,00 

27

ESPONJA LIMPEZA, 
LÃ AÇO, ANATÔMI-
CO, MÉDIA, UTEN-
SÍLIOS DOMÉSTI-
COS. EMBALAGEM 
COM 8 (OITO) UNI-
DADES

PACOTE 296307
LIMPE-

ZA
10 50

                  
1,78 

         89,00 

28
FLANELA, ALGO-
DÃO, 40 CM, 60 CM, 
AMARELA

UNIDA-
DE

238550
LIMPE-

ZA
10 60

                  
2,01 

       120,60 

29

FÓSFORO, MADEI-
RA, CURTO, PACO-
TE COM 10 (DEZ) 
CAIXAS COM 40 
(QUARENTA) UNI-
DADES CADA

PACOTE 279329
LIMPE-

ZA
1 12

                  
3,36 

         40,32 

30

GUARDANAPO DE 
PAPEL, CELULOSE, 
22 CM, 23 CM, 
BRANCA, SIMPLES, 
MACIO E ABSOR-
VENTE. PACOTE 
COM 50 (CINQUEN-
TA) UNIDADES

PACOTE 292281
LIMPE-

ZA
30 200

                  
1,18 

       236,00 

31 LIMPA-VIDRO, 
LÍQUIDO, BUTIL 
ÉTER-TRIPOLIFOS-
FATO DE SÓDIO, 

UNIDA-
DE

296791 LIMPE-
ZA

30 250                   
3,69 

       922,50 
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ETANOL 14 %. 
FRASCO COM 500 
ML

32

LIXEIRA, PLÁSTI-
CO, 15 L, COM TAM-
PA E PEDAL, 38 CM, 
BRANCA, 25 CM

UNIDA-
DE

237915
LIMPE-

ZA
2 40

                  
32,36 

    1.294,40 

33

LUSTRADOR MÓ-
VEIS, BASE DE SILI-
CONE, LAVANDA, 
MÓVEIS E SUPER-
FÍCIES LISAS, 
LÍQUIDO, FRASCO 
COM 200ML

UNIDA-
DE

299646
LIMPE-

ZA
10 200

                  
5,42 

    1.084,00 

34

PÁ COLETORA 
LIXO, ZINCO GAL-
VANIZADO, MADEI-
RA, 90 CM, 21 CM, 
19 CM, LIMPEZA

UNIDA-
DE

322260
LIMPE-

ZA
1 20

                  
15,84 

       316,80 

35

PANO LIMPEZA, 
ALGODÃO CRU, 85 
CM, 60 CM, CHÃO, 
SACO

UNIDA-
DE

357462
LIMPE-

ZA
10 200

                  
3,96 

       792,00 

36

PANO PRATO, AL-
GODÃO CRÚ, 60 CM,
40 CM, BRANCA, 
ABSORVENTE, LA-
VÁVEL E DURÁVEL

UNIDA-
DE

225712
LIMPE-

ZA
10 80

                  
3,07 

       245,60 

37

PAPEL HIGIÊNICO, 
CELULOSE VIR-
GEM, 300 M, 10-11 
CM, PICOTADO, DU-
PLA, BRANCA, EX-
TRAMACIO, FARDO
COM 8 UNIDADES

FARDO 233648
LIMPE-

ZA
10 100

                  
38,60 

    3.860,00 

38
RODO, PLÁSTICO, 
40 CM, SUPORTE E 
CABO PRATA

UNIDA-
DE

228863
LIMPE-

ZA
1 20

                  
11,45 

       229,00 

39
SABÃO EM BARRA, 
PACOTE COM 5 
UNIDADES DE 200G

PACOTE 30414
LIMPE-

ZA
5 20 6,86 137,20

40

SABÃO PÓ, CARBO-
NATOS, SILICATOS, 
FOSFATOS, TENSO-
ATIVOS NÃO IÔNI-
COS, BIODEGRADÁ-
VEL, EMBALAGEM 
DE 500G

UNIDA-
DE

226795
LIMPE-

ZA
5 100 2,52 252,00

41 SABONETE LÍQUI-
DO, LÍQUIDO VIS-
COSO CREMOSO, 
ERVA DOCE, NEU-
TRO PH, VISCOSI-
DADE MÍNIMA 600 
CPS, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL COM 

GALÃO
DE 5 LI-

TROS

319378 LIMPE-
ZA

5 80                   
11,73 

       938,40 
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DADOS DE IDENTI-
FICAÇÃO, PROCE-
DÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, VA-
LIDADE, NÚMERO 
DE LOTE E REGIS-
TRO NO MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE.  

42

SACO PLÁSTICO 
PARA LIXO, 30 L, 
COR PRETA, RE-
FORÇADO, PACOTE 
COM 100 UNIDADES

PACOTE 226092
LIMPE-

ZA
2 100

                  
13,11 

    1.311,00 

43

SACO PLÁSTICO 
PARA LIXO, N° 14, 
74 CM, COR PRETA, 
CAPACIDADE 100 
LITROS, PACOTE 
COM 100 UNIDADES

PACOTE 226094
LIMPE-

ZA
2 100

                  
24,48 

    2.448,00 

44

SODA CÁUSTICA, 
REMOÇÃO GORDU-
RA E SUJEIRA EM 
GERAL, DESIN-
CROSTANTE, HI-
DRÓXIDOS, SE-
QUESTRANTES E 
UMECTANTES, EM-
BALAGEM DE 1KG

UNIDA-
DE

301134
LIMPE-

ZA
1 12

                  
12,02 

       144,24 

45

SOLUÇÃO LIMPEZA
MULTIUSO, AQUIL-
BENZENO, SULFO-
NATO DE SÓDIO, 
TENSOATIVO NÃO, 
LÍQUIDO, LIMPEZA,
LIMPEZA GERAL, 
FRASCO COM 500 
ML

UNIDA-
DE

249903
LIMPE-

ZA
5 250

                  
3,49 

       872,50 

46

TOALHA DE PAPEL,
100% CELULOSE 
VIRGEM, 2 DO-
BRAS, 20 CM, 21 
CM, BRANCA, IN-
TERFOLHADA, PA-
COTE COM 1000 FO-
LHAS

PACOTE 436328
LIMPE-

ZA
5 1000

                  
8,83 

    8.830,00 

47

VASSOURA, PÊLO 
SINTÉTICO, MADEI-
RA, 30 CM, COM 
CABO, LIMPEZA EM
GERAL

UNIDA-
DE

285634
LIMPE-

ZA
1 20

                  
7,83 

       156,60 

48 VASSOURA, PIAÇA-
VA, MADEIRA 
PLASTIFICADA, 
MADEIRA, 20 CM\, 
MÍNIMO 9 CM\, 
COM CABO ROS-

UNIDA-
DE

226144 LIMPE-
ZA

1 20                   
11,59 

       231,80 
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QUEADO

49

VASSOURINHA, 
NÁILON, PLÁSTICO,
LIMPEZA SANITÁ-
RIO

UNIDA-
DE

278323
LIMPE-

ZA
1 20

                  
3,87 

         77,40 

50

ALCOOL A 70 % C/
1000 ML SUPERFI-
CIE FIXA ÁLCOOL 
ETÍLICO HIDRATA-
DO A 70 %, INCO-
LOR, PRONTO PARA
USAR (SEM DI-
LUIR), USO HOSPI-
TALAR, PARA FINS 
DE ANTISSEPSIA 
DA PELE E DESIN-
FECÇÃO DE SUPER-
FÍCIES FIXAS, EM 
FRASCO OPACO OU
TRANSPARENTE, 
CONTENDO 1000 
ML, COM TAMPA 
ROSQUEÁVEL; 
COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO E 
PROCEDÊNCIA. NA 
EMBALAGEM EX-
TERNA E INTERNA 
DEVERÁ CONSTAR:
IDENTIFICAÇÃO, 
DATA DE FABRICA-
ÇÃO E VALIDADE, 
Nº DE LOTE, INS-
TRUÇÕES, REGIS-
TRO NO MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 
LAUDO DE COMPO-
SIÇÃO.

UNIDA-
DE

269941
LIMPE-

ZA
100 1000

                  
7,12 

    7.120,00 

51 ÁLCOOL ANTI-SÉP-
TICO EM GEL A 70 - 
REFIL EM EMBALA-
GEM PLÁSTICA 
TRANSPARENTE, 
COM ÁLCOOL GEL 
A 70% ADAPTÁVEL 
A DISPENSADOR 
PLÁSTICO FIXO EM 
PAREDE, COM VÁL-
VULA LIBERADORA
DO GEL, COM CA-
PACIDADE APROXI-
MADA DE 500 MILI-
LITROS; GEL COM 
HIDRATANTE, 
TRANSPARENTE, 
COM ODOR CARAC-
TERÍSTICO, PH EN-

UNIDA-
DE

269943 LIMPE-
ZA

150 1500                   
6,86 

  10.290,00 
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TRE 6,8 E 7,0; 100% 
SOLÚVEL EM 
ÁGUA, PRONTO 
PARA USAR (SEM 
DILUIR), COM TEM-
PO DE SECAGEM 
NAS MÃOS DE NO 
MÍNIMO 10 SEGUN-
DOS APÓS O USO. 
NA EMBALAGEM 
EXTERNA E INTER-
NA DEVERÁ CONS-
TAR: IDENTIFICA-
ÇÃO, DATA DE FA-
BRICAÇÃO E DE 
VALIDADE, Nº DE 
LOTE, INSTRUÇÕES
REGISTRO NO MI-
NISTÉRIO DA SAÚ-
DE, LAUDO DE 
COMPOSIÇÃO.

        R$ 72.951,56

GUILHERME DIANGELIS GOMES
Departamento de Gestão
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº __/______

Processo nº 09/2022
Pregão Eletrônico nº 04/2022-SRP

No dia ___ de _____________ de ____, o Conselho Regional de Enfermagem
de  Sergipe  (Coren-SE),  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  __.___.___/____-__,  inscrição
estadual nº __.___.___/____-__, sediada em ______________________, CEP:_______,
neste  ato  representada  por  sua  Presidente,  _____________,  portadora  da  Cédula  de
Identidade n°  ______________ e do CPF  nº _____________, nos termos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e Decreto 7.892/2013 e demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Eletrônico nº
__/____,  RESOLVE  registrar  o  preço  ofertado  pelo  Fornecedor  Beneficiário
_______________________________ inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  ___________,
inscrição  estadual  nº  ___________________,  sediado  na  _______________,  CEP
_______________,  neste  ato  representada  por  seu  Sócio  proprietário,
___________________________________________,  brasileiro,  solteiro,  portador  da
Cédula  de  Identidade  N°  __________________ e  do  CPF  nº  _______________,
conforme quadro abaixo:

Item Descrição
Código
CATMAT Unidade

Quant.
Estimada
Mínima

por pedido

Quant.
Total

Marca/
Modelo

Valor
unitário

(R$)

Valor
Total

Geral (R$)

- - - - - - - - -

TOTAL (R$) - -

O  ÓRGÃO GERENCIADOR será o Conselho Regional de Enfermagem de
Sergipe (Coren-SE).

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da

sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da

União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e

incluir o último.

As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo  09/2022,
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integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes

legais do Coren-SE e do Fornecedor Beneficiário.

____________/____,_____ de ______________ de _____. 

______________________________
Representante legal do Coren-SE

Cargo
CPF: [número]

_________________________________
Representante legal do Fornecedor

Beneficiário
Cargo

CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]

[Razão social da empresa/fornecedor]
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ANEXO IV
Cadastro de Reserva

São registrados no CADASTRO DE RESERVA abaixo, nos termos do art. 11, inciso II
do Decreto nº 7.892/13, os seguintes fornecedores, que igualaram seus preços ao da
proposta vencedora:

ITEM/Nº XX PREÇO UNITÁRIO: R$

CLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR CNPJ LOTE

2º
3º
4º
5º

Fornecedores  do  Cadastro  de  Reserva  (Utilizar  somente  na  hipótese  de  haver
fornecedores que aceitarem cotar os bens/serviços com preços iguais):

2º Classificado:

____________________________________________
Representante legal do Fornecedor Beneficiário

Cargo
CI: [número e órgão emissor]

CPF: [número]
[Razão social da empresa/fornecedor]

3º Classificado:

____________________________________________
Representante legal do Fornecedor Beneficiário

Cargo
CI: [número e órgão emissor]

CPF: [número]
[Razão social da empresa/fornecedor]
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