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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ – COREN/CE 

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO SRP – COREN/CE  nº. 05/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 154/2018 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ – COREN/CE, Autarquia 
Federal criada pela Lei n° 5.905/1973, com sede na Rua Mário Mamede, 609 – Bairro de 
Fátima, Fortaleza/CE, CNPJ nº. 06.572.788/0001-97, por seu Pregoeiro, designado pela 
Portaria nº. 53/2018, da Presidência do Conselho Regional Enfermagem do Ceará, 

tornam público, na forma da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, do Decreto nº 5.450/2005, 

Decreto nº 7.892/2013, da Lei Complementar n.º 123/2006, e subsidiariamente, da Lei 

n.º 8.666/1993, que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - 

SRP, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/07/2018 

HORÁRIO: 8h30min (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 926.587 
 

1. DO OBJETO 
1.1. O presente edital tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição e 
instalação/montagem de 12 (doze) equipamentos de ar condicionado/climatizadores tipo 
Split High-Wall Inverter, os quais serão entregues e instalados na Sede do Conselho 
Regional de Enfermagem do Ceará-COREN-CE, Rua Mário Mamede 609, Bairro de 
Fatima, Fortaleza-Ceará, e em suas subseções localizadas em Sobral-CE, Rua Jornalista 
Deolindo Barreto S/N, Centro e na cidade de Crato-CE, Av. Duque de Caxias, 653, 
Centro, conforme as especificações descritas neste Termo de Referência. 
 
1.2. O objeto deste Pregão será adjudicado por MENOR PREÇO GLOBAL, ao licitante 
vencedor. 
 
1.2.1. O critério de adjudicação global se justifica pelo fato do objeto ter características 
comuns, uma vez que a caracterização dos produtos e serviços enseja definições 
objetivas com base em especificações de serviços de mercado. 
 
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
Comprasnet e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas. 
 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 33.735,40 
(TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA 
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CENTAVOS). e será atendida pelo elemento de despesa n° 6.2.2.1.2.44.90.52.003 – 
Máquinas e Equipamentos. 
 
2.2. O pagamento ao contratado será em parcela única, que será liquidada após o 
recebimento definitivo do objeto contratado.     
 
2.3. A nota fiscal e a fatura devem ser apresentadas no COREN-CE no ato da entrega do 
objeto, devendo ser atestadas por servidor designado. 
 
2.4. Considera-se como adimplemento, ainda que parcial, da obrigação contratual a 
entrega do bem ou de parcela deste, bem como qualquer outro evento contratual, cuja 
ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança, desde que em total 
concordância com as especificações técnicas e devidamente recebido pela Administração  
(art. 40, § 3º, da lei 8.666/93). 

 
2.5. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento 
definitivo do objeto contratado, mediante pagamento em carteira em nome da Contratada 
ou por fatura bancária. 
 
2.6. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e 
reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. 
 
2.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, 
a Previdência Social, junto ao FGTS e a Justiça do Trabalho. 
 
2.8. A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e 
contribuições sociais, conforme as Legislações pertinentes ao ramo de atividade, que 
devem vir expressas na Nota Fiscal. 
 
2.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor 
devido será atualizado financeiramente desde a data do vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

I=(TX/100) 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; VP = Valor da parcela em atraso. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que: 

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

 

b) estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), 
por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 
 

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

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao Coren responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

3.4. Não poderão participar deste Pregão: 
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, durante o prazo da sanção aplicada; 
 
b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação; 
 
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada; 
 
d) empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, 
§ 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 
 
e) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/92; 
 
f) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 
f.1) Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca 
do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 
 
g) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
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h) empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 
 
i) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 
 
j) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; 
 
k) Não será admitida a participação de consórcio de empresas por inexistir demanda que 
justifique a aglutinação de competências conexas que apresentem suas especificidades, 
o que justificaria a união de empresas, pois a Contratada deve ter apenas competência a 
ser comprovada por meio de atestado (s) de capacidade técnica, para executar o objeto 
licitado; 
 
l) Empresários que tenham em seu quadro dirigente ou empregado do Coren, bem como 
ex-empregados, até 6 (seis) meses após a sua demissão; 
 
m) Não será permitida a participação de cooperativas, pois o serviço a ser executado 
apresenta características incompatíveis com a organização do trabalho nesta modalidade, 
tais como: 

a). Mecanismos de comando e controle visando assegurar a adoção de métodos e 
padrões que serão rotineiramente cobrados; 

b). Relação de hierarquia técnica e funcional entre os profissionais; 

c). Níveis diferenciados de responsabilização técnica. 
 

4. DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará – Coren-CE será o Órgão 
Gerenciador, sendo, portanto, o responsável pela condução da licitação e gerenciamento 
da Ata de Registro de Preços. 
 
4.2. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, ficando os 
fornecedores nela incluídos obrigados a celebrar as ordens de fornecimento ou contratos 
que advierem nas condições estabelecidas neste edital. 
 

4.3. A adesão ao registro de preços decorrente do presente edital, está restrita aos 
Conselhos Regionais de Enfermagem, os quais fazem parte do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais. 

 
4.4. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro 
de Preços não poderão exceder, por Conselho Regional, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, e, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
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registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
4.5. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será 
convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis, 
contado da data do recebimento do documento oficial de convocação. 
 
4.5.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, 
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. 
 
4.5.2. É facultado ao Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, quando a convocada 
não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar 
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos 
termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 
 
4.6. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 do Decreto 
n.º7.892/2013. 
 
4.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 
4.8. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços será de no máximo 
12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído 
o do vencimento, com eficácia após sua publicação no Diário Oficial. 
 
4.9. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
4.9.1. Nessa hipótese, o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, por razão de 
interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
4.10. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
4.10.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
4.10.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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4.10.3. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
4.10.4. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 
 
4.11. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
4.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
4.12.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
4.12.2. não assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
4.12.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
4.12.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 
 
4.13. O cancelamento do registro de preços nas hipóteses previstas no item 4.15.1, 
4.15.2 e 4.15.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
4.14. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
 
4.14.1. por razão de interesse público; ou 
 
4.14.2. a pedido do fornecedor. 
 
4.15. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 
concluídos os procedimentos de ajuste, o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará 
fará o devido apostilamento da Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores 
registrados a nova ordem de classificação. 
 
4.16. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 
 

5. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. Após homologado o resultado deste Pregão, o COREN convocará o primeiro 
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fornecedor classificado, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos 
propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de 3 (três) dias 
úteis, a partir da data da convocação. 
 
5.2. O COREN convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora para 
a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
5.2.1. O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo COREN. 
 
5.2.2. Será incluído, na respectiva ata na 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 requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993; 
 
5.3. É facultado ao COREN, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
5.3.1. A convocação dos licitantes remanescentes de que trata o item 5.3 estará 
condicionada à apresentação dos documentos previstos neste edital, conforme § 3º do 
Art. 11 do Decreto nº 7.892/13. 
 
5.3.2. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 11 do Decreto nº. 7.892/13, a habilitação dos 
fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos 
artigos 20 e 21 do Decreto nº. 7.892/13; 
 
5.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preços terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme o artigo 14 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1. Credenciamento: 
6.1.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (Art. 3º, § 1º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.1.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. 
 
6.1.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 

mailto:pregoeirocorence@gmail.com


 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ 
 Autarquia Federal  criado pela Lei  Nº 5.905/73 

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra  

 

 

 

Rua Mário Mamede N.º 609 - Bairro de Fátima  - Tel: (0xx85) 3105.7850  - Cep 60.415-000 - Fortaleza - Ceará 

Home-page: www.coren-ce.org.br - E-mail: pregoeirocorence@gmail.com  

 

6.1.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
6.1.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao COREN, promotora da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 
3º, § 5º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.1.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
6.2. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de conexão ao sistema 
eletrônico COMPRASNET, bem como pela digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
 
6.2.1. Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 
6.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, e na legislação pertinente. 
 
6.2.3. 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. 
 
6.2.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou, 
ainda, em razão de desconexão. 

 

6.3. Recebimento das Propostas: 
6.3.1. O licitante deverá observar as datas e horários limites previstos para entrega e 
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 
 
6.3.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registrados 
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
6.3.3. O licitante no momento da elaboração e envio de sua proposta, deverá enviar, 
obrigatoriamente, através de campo próprio do Sistema, as declarações de inexistência 
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de fato superveniente e de que o mesmo não emprega menor, as quais somente serão 
visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando também poderão ser alteradas 
ou reenviadas pelos fornecedores, por solicitação do pregoeiro. 
 
6.3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, no ato de envio de sua proposta, 
em campo próprio do Sistema, deverão declarar que atendem aos requisitos do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para fazer jus aos benefícios 
previstos na referida Lei. 
 
6.3.4.1. A não entrega da Declaração indicará que a microempresa, ou empresa de 
pequeno porte, optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
6.3.5. O licitante deverá encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS preenchendo o 
campo específico no COMPRASNET. 
 
6.3.5.1. A licitante deverá anexar em campo específico do COMPRASNET a PLANILHA 
DE PREÇOS atualizada. 
 
6.3.5.2. As especificações constantes da PLANILHA DE PREÇOS que não estejam de 
acordo com o especificado com Termo de Referência levarão à desclassificação do 
licitante. 
 
6.3.6. O preenchimento da proposta, bem como a inclusão de seus anexos, no sistema 
COMPRASNET, é de exclusiva responsabilidade do licitante, não cabendo ao COREN 
qualquer responsabilidade. 
 
6.3.7. Até a data e hora definidas para abertura das propostas, o licitante poderá retirar 
ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
 
6.3.8. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos no Edital. 
 
6.3.8.1. Constatada a existência de proposta(s) manifestamente inexequível (eis), esta(s) 
será(ão) desclassificada(s) pelo pregoeiro, ficando o(s) respectivo(s) licitante(s) 
impedido(s) de participar da etapa de lances. 
 
6.3.9. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, podendo os participantes acompanhar o resultado da análise em tempo real. 
 
6.3.10. As propostas classificadas pelo pregoeiro serão ordenadas pelo sistema, 
automaticamente, e só estas participarão da etapa de lances. 
 

6.4. Sessão de disputa: 
6.4.1. No horário previsto no Edital o pregoeiro dará início à fase competitiva quando, 
então, os licitantes poderão encaminhar seus lances exclusivamente por meio do sistema 
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eletrônico. 
 
6.4.2. Se por algum motivo a sessão de disputa não puder ser realizada na data e horário 
previstos, os participantes deverão ficar atentos à nova data e horário que serão 
disponibilizados no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, opção 
“informações do pregão”. 
 
6.4.3. Os lances deverão ser formulados sobre o preço total global. 
 
6.4.4. Os lances serão registrados no sistema, de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
 
6.4.5. Cada licitante será imediatamente informado do recebimento do seu lance e do 
valor consignado no registro. 
 
6.4.6. Será permitido ao licitante oferecer lance superior ao menor lance registrado no 
sistema, desde que inferior ao último por ele ofertado e diferente de qualquer lance 
válido. 
 
6.4.7. Não serão aceitos mais de um lance de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
6.4.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades previstas no item 14 deste Edital. 
 
6.4.9. Durante o transcurso da sessão, os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos 
demais licitantes. 
 
6.4.10. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor for considerado inexequível. 
 
6.4.11. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O 
pregoeiro, assim que possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 
6.4.12. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do pregoeiro aos participantes. 
 
6.4.13. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, 
emitido pelo pregoeiro aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 

mailto:pregoeirocorence@gmail.com


 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ 
 Autarquia Federal  criado pela Lei  Nº 5.905/73 

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra  

 

 

 

Rua Mário Mamede N.º 609 - Bairro de Fátima  - Tel: (0xx85) 3105.7850  - Cep 60.415-000 - Fortaleza - Ceará 

Home-page: www.coren-ce.org.br - E-mail: pregoeirocorence@gmail.com  

 

6.4.14. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, conforme disposto na Lei Complementar 123/06. 
 
6.4.14.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores ao melhor preço. 
 
6.4.14.2. Para efeito do disposto na condição anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-
á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 
prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem automática pelo sistema, 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente, abaixo da primeira colocada, situação em 
que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Pregão. 
 
b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, 
convocará os licitantes remanescentes que porventura se encontrem na situação descrita 
nesta condição, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito. 
 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem na hipótese descrita nessa condição, o sistema fará 
o sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente, a vencedora para o 
encaminhamento da oferta final do desempate. 
6.4.14.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta seção, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
6.4.14.4. O disposto nesta seção somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
6.4.15.  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, no mínimo, 1% (um por cento). 
 
6.5. Procedimentos posteriores à sessão de disputa; 
6.5.1. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação. 
 
6.5.1.1. O pregoeiro poderá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
no Edital. 
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6.5.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
 
6.5.2. O pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a 
negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
6.5.3. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, sendo os mesmos, 
observado o disposto no item 5 deste Edital, registrados na ata de realização da sessão 
pública do pregão. 

 

6.6.  DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
6.6.1. Este pregão eletrônico será destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, pois o valor estimado da contratação é de 
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
6.6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
6.6.3. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal a 
microempresa e ou de pequeno porte serão asseguradas com o prazo de cinco dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização 
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
6.6.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e 
facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
6.6.5. Preferencialmente as empresas deverão ter suas instalações dentro do limite 
geográfico do Estado do Ceará, pois desta forma irá promover o desenvolvimento 
econômico e social no âmbito regional. 

 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
7.1. Encerrada a etapa de lances, se a proposta de preços for aceitável, o licitante, 
provisoriamente detentor da melhor oferta, encaminhará: 
 
7.1.1. No prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico, os documentos de habilitação previstos neste edital e a 
proposta final, conforme descrito no anexo I, do termo de referência, com os preços 
adequados ao seu último valor ofertado; 
 
7.1.2. No prazo máximo de 2 (dois) dias, os documentos enviados na forma do item 7.1.1, 
em originais ou cópias autenticadas, contados da solicitação do pregoeiro no sistema 
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eletrônico. 
 
7.1.2.1. É de responsabilidade do licitante confirmar junto ao COREN o recebimento dos 
documentos de habilitação e proposta final, não cabendo ao COREN a responsabilidade 
pelo desconhecimento de tais informações. 
 
7.1.2.2. A proposta e demais documentos deverão ser entregues no endereço abaixo, em 
envelope contendo na parte externa, além da denominação social do licitante, a 
referência ao pregão: 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ – COREN-CE 
Rua Mário Mamede, 609 – Bairro de Fátima 

CEP.: 60415-000 – Fortaleza - CE 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2018 – SRP 

 
7.1.3. Os prazos referidos nos itens 7.1.1 e 7.1.2 poderão ser prorrogados por decisão 
fundamentada do pregoeiro, após análise de justificativa apresentada pelo licitante. 

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, bem como do valor global ofertado, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
 
8.1.1. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do COREN ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

 

8.2. Somente será aceita proposta que contemple integralmente o grupo objeto deste 
Edital. 

 
8.3. Será desclassificada a proposta que deixar de contemplar a totalidade dos itens 
descritos  do termo de referência. 

 
8.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente 
inexequíveis, preços que sejam considerados excessivos comparativamente com os 
correntes de mercado, ou que apresentarem preços superiores aos preços máximos 
estimados pelo COREN, inclusive unitários. 

 
8.5. As propostas serão avaliadas pelo critério de MENOR PREÇO, levando-se em conta 
o preço por ITEM, constante na PROPOSTA DE PREÇOS, apresentado pelo licitante e 
as condições estabelecidas neste Edital. 
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8.6. Em caso de divergência entre os preços unitários, subtotais, totais e global, 
prevalecerão os valores unitários para efeito de cálculo dos valores subtotais, totais e 
global. 

 
8.7. Os licitantes poderão vir a ser chamados pelo pregoeiro para demonstrar a 
exequibilidade de suas propostas. 

 

8.8. Não sendo aceitável a proposta ou o lance de menor preço, ou ainda, caso o licitante 
não atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, caso 
atendidos todos os requisitos, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

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

 
8.10. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 
8.11. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação conforme 
indicação nos itens 7.1.1 ou 7.1.2, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções 
previstas neste edital. 

 

9. CONTEÚDO DA PROPOSTA 
9.1. A proposta de preços deverá conter os seguintes dados: 
a) Preços unitários e totais de cada lote, bem como o valor global, referidos à data 
prevista para realização da sessão pública, expressos em reais. 
 
b) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data prevista para abertura deste pregão, podendo vir a ser prorrogado 
mediante solicitação do COREN e aceitação do licitante. 
 
c) No preço deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos 
e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro 
embalagens, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo 
vedada a cobrança adicional de valores referentes a taxas de administração ou quaisquer 
outras despesas. 
 
d) Razão social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, conta-corrente 
e praça de pagamento, nome, assinatura e telefone do representante da empresa. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e 
da documentação complementar especificada neste Edital. 
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10.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 
deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

 
10.3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento 
das vedações elencadas no item 3 - Da Participação na Licitação, mediante consulta ao: 
a) Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 
 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
 
c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 
 
d) Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU), no endereço eletrônico: 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3 

 
10.4. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

 

10.5. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar: 
 
10.5.1. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 
 
10.5.2. Ao menos um (1) atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da licitante que comprove: 
a) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 
quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante executa ou 
executou contrato correspondente a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo estimado 
para a presente licitação; 
 
b) Será aceito o somatório de atestados ou declarações para comprovar a capacidade 
técnica, desde que reste demonstrada a execução dos serviços. 
 
c) Em cada atestado/declaração, deverá constar a descrição dos serviços realizados, o 
período de realização dos trabalhos e mencionar claramente o número de participantes 
de cada evento. 
 

10.6. Justificativas para a requisição dos atestados: 
 
10.6.1. Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por cópia 
autenticada em cartório; 
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10.6.2. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica 
apresentados, colocando à disposição, dentre outros documentos, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 
os serviços. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013); 
 
10.6.3. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor da contratação, na forma dos §§ 2° e 3° do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
A comprovação será exigida somente no caso de o proponente apresentar resultado 
inferior a 01 (um) nos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, 
obtidos no SICAF; 
 

10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração. 
 
10.7.2. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 
 
10.7.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, sendo facultado à administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação ou, ainda, revogar a licitação. 
 
10.8. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” 
do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado. 
a) Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
 
b) Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho Regional de Enfermagem do Ceará para o endereço descrito 
no rodapé deste edital. 
 
c) Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 
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e) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz, e a licitante comprovar a centralização do recolhimento de 
contribuições na matriz, quando então todos os documentos deverão estar em nome 
desta; 
 
f) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
g) A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. 

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

 
10.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 
 

11. RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

 
11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante quanto à intenção de 
recorrer no prazo fixado pelo pregoeiro importará na decadência deste direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

 
11.3. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 
11.4. Na ausência de recursos ou após decididos os recursos eventualmente interpostos, 
será adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado 
final da licitação sujeito à homologação pela autoridade superior competente. 
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11.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
11.6. Os recursos contra a decisão do pregoeiro, quando interpostos, deverão ser 
registrados, exclusivamente, no sistema Comprasnet em campo próprio, no prazo 

estipulado no subitem 11.1. 

 
11.7. As respostas aos recursos serão disponibilizadas no sistema Comprasnet e no sítio 
do COREN. 

 
11.8. O licitante, através de consulta permanente aos sítios acima indicados, deverá 
manter-se atualizado quanto às respostas sobre os recursos interpostos, não cabendo ao 
COREN a responsabilidade por desconhecimento de tais informações, em fase de 
inobservância do licitante quanto ao procedimento apontado neste item. 
 

12. DA VISTORIA 
12.1. As licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços desde que 
seja agendado em até 2 (dois) dias úteis anterior à data fixada para a abertura da 
sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade 
existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a Gestão de Contrato do 
Coren-CE, pelo telefone (85) 3105.7850. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o 
objeto da licitação à proponente vencedora e submeterá o processo à apreciação da 
autoridade superior, que poderá homologar revogar ou anular o procedimento licitatório. 
 
13.2. Ocorrendo a manifestação de interposição de recurso, caberá à autoridade 
competente a adjudicação e homologação da licitação. 
 

14. CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

14.1. O representante legal do licitante vencedor deverá comparecer dentro do prazo de 3 
(três) dias úteis, a contar da data da convocação, para assinatura da Ata de Registro de 
Preços e do Contrato, conforme o caso, sob pena de decair o direito à contratação. 

 

14.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços 
ou o Contrato, conforme o caso, dentro do prazo e condições estabelecidos, caracterizará 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas, além da multa. 

 
14.3. Ocorrendo o previsto em 13.2, o COREN ou empresa participante do registro 
convocará observada a ordem de classificação, os demais fornecedores que aceitaram 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor e tiveram seus 
preços registrados na ata de realização da sessão pública do pregão. 
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14.3.1. A convocação dos licitantes remanescentes estará condicionada à apresentação 
dos documentos previstos no item 10 do Edital, conforme § 3º do Art. 11 do Decreto nº 
7.892/13. 

 
14.4. Qualquer licitante em vias de ser julgado vencedor, ou já declarado vencedor da 
licitação, ou já convidado a assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato, conforme 
o caso, poderá perder sua condição para fazê-lo se o COREN vier a ter conhecimento de 
fato superveniente, comprovado, que o desabone, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa. 
 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. As condições de pagamento estão estabelecidas no Item 12 do Termo de 
referência, anexo I deste edital. 

 

16. PENALIDADES 
16.1. As Sanções Administrativas as quais estão sujeitas a licitante vencedora, estão 
estabelecidas no Item 14 do Termo de referência, anexo I deste edital. 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRANTE 
17.1. As obrigações da Contratada e do Contratante as quais estão sujeitas a licitante 
vencedora e o Coren, estão estabelecidas nos Itens 08 e 09, do Termo de Referência, 
anexo I deste edital, respectivamente. 

 

18. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL. 
18.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até três (3) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
pregoeirocorence@gmail.com. 
 
18.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer 
impugnação deverá ser protocolizada até dois (2) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço eletrônico pregoeirocorence@gmail.com. 

 
18.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de vinte e quatro (24) horas. 

 
18.4. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a 
realização da sessão pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

 
18.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do seguinte 
link: acesso livre˃pregões˃agendados, para conhecimento das licitantes e da sociedade 
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em geral, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção 
das informações prestadas. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. 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. 

 
19.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, bem como do valor global ofertado, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

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

 
19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

 
19.6. 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. 

 
19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os 
princípios da isonomia e 
do interesse público. 

 
19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, e no site do Coren www.coren-ce.org.br, com vista franqueada 
aos interessados. 

 

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
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20. ANEXOS 

20.1. Integram o presente Edital: 
a) Anexo I - Termo de Referência; 
b) Anexo II – Modelo de proposta de preços; 
c) Anexo III – Minuta de Contrato; 
d) Anexo IV – Minuta da Ata de registro de preços. 
 

21. DO FORO 
21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro 
da cidade de Fortaleza, Seção Judiciária do Ceará, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da 
presente licitação, nos termos do art. 55, § 2º, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
Fortaleza(CE), 25 de junho de 2018. 

 
 
 
 

RAMON DA FRANCA ALENCAR 

Pregoeiro 
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ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto 
Aquisição e instalação de 12 (doze) equipamentos de ar condicionado/climatizadores tipo 
Split High-Wall Inverter, os quais serão entregues e instalados na Sede do Conselho 
Regional de Enfermagem do Ceará-COREN-CE, Rua Mário Mámede 609, Bairro de 
Fatima, Fortaleza-Ceará, e em suas subseções localizadas em Sobral-CE, Rua Jornalista 
Deolindo Barreto S/N, Centro e na cidade de Carto-CE, Av. Duque de Caxias, 653, 
Centro.  
 

2. Justificativa  
2.1. Justifica-se a contratação dos serviços descritos pela necessidade de propiciar 
melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho do Coren, tendo em vista o clima seco 
e as altas temperaturas em Fortaleza, Sobral e Crato. Além disso, a aquisição/instalação 
dos equipamentos contribuirá para adequação do ambiente para o desenvolvimento das 
atividades exercidas por este Conselho Regional.  
 
2.2. A opção de escolha do tipo de aparelho de ar condicionado Split Inverter se dá pelo 
fato deste atingir a temperatura desejada no ambiente rapidamente e a manter constante, 
com pouca oscilação de energia. Estas características comprovam a maior eficiência do 
modelo Inverter em relação ao modelo convencional. Proporcionando assim uma 
economia de até 30% do consumo de energia em relação ao ar condicionado de modelo 
convencional. 
 
2.3. No tocante à instalação dos equipamentos, foi incluído neste objeto tal serviço devido 
ao fato da administração não possuir contrato que prevê este tipo de serviço. 
 

3. Especificação dos Aparelhos 
3.1. A CONTRATADA deverá fornecer Aparelhos Condicionadores de Ar tipo Split, novos, 
modelos em linha de fabricação, fornecidos em embalagem lacrada, com as seguintes 
características mínimas: 

a) Sistema inverter para os aparelhos de 9.000 Btus e 18.000 Btus; 

b) Tipo de ciclo frio; 
c) 03 velocidades de ventilação ou superior; 
d) Baixo nível de ruído; 
e) Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel “A”, “B” ou “C”; 
f) Evaporadora com display digital; 
g) Controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; 

h) Utilize gás refrigerante, que não agride e nem danifique a camada de ozônio; 
i) Função “timer on/off”; 
j) Filtro de ar removível e lavável; 
k) Proteção antiferrugem; 
l) Função de desumidificação; 
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m)   Tensão de 220V. 
 
3.2. Deverão ser fornecidos os seguintes aparelhos, conforme quadro abaixo: 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e 
evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 9.000 
Btus/h, sistema inverter. 
Garantia mínima: 1 ano (evaporadora/condensadora) e 3 anos 
(compressor). 
 

09 
 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 18.000 

Btus/h, sistema inverter, 220 volts. 

Garantia mínima: 1 ano (evaporadora/condensadora) e 3 anos 

(compressor). 

 

03 

 

4. Especificação dos serviços de Instalação 

4.1. A empresa contratada deverá realizar a instalação de: 

-  09 (nove) Condicionadores de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e 
evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 9.000 Btus/h, sistema inverter; 
e 03 (três) Condicionadores de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e 
evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btus/h, sistema inverter. 
Os serviços deverão ser executados por empresa especializada e conforme ANEXO I, 
deste Termo de Referência, devendo a CONTRATADA para o serviço de instalação 
prever o fornecimento de todo os materiais e mão de obra necessária para a realização 
dos serviços, tais como: suportes; prolongamentos das tubulações e drenos; conexão dos 
equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. 
 
4.2. As instalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive 
segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos 
serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos 
equipamentos. 
 
4.3. É responsabilidade da empresa contratada manter limpos, livres e desimpedidos de 
sujeiras e restos de materiais, os locais de realização dos serviços, bem como todos os 
acessos e demais dependências da edificação utilizados. 
 
4.4. Os serviços deverão ser executados nos horários permitidos pela administração do 
Coren-CE. No caso de haver necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou após o 
horário de funcionamento normal da Autarquia, a CONTRATADA poderá entrar em 
entendimentos com a Fiscalização do Contrato que, atendendo às exigências do 
Conselho, poderá autorizar a realização dos serviços por escrito. 
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4.5. A empresa CONTRATADA deverá enviar seus técnicos devidamente identificados, 
com crachá e/ou uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPIs, responsabilizando-se pelo seu uso e retirando do local onde serão executados os 
serviços àqueles que se recusarem a fazer uso dos equipamentos. 
 
4.6. A CONTRATADA, na montagem dos equipamentos e seus acessórios, deverá seguir 
as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
4.7. As unidades condensadoras deverão ser instaladas conforme orientação do 
fabricante e estar apoiadas em suporte de aço galvanizados, os quais deverão ser 
construídos pela CONTRATADA. 
 
4.8. Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, e 
deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT. 
 
4.9. Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os 
regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que 
deverão ser feitos de material incombustível ou auto-extinguível. 
 
4.10. No caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, estes 
deverão ter o diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e quando 
realizados, também em esquadrias ou vidros, deverá ser feita vedação apropriada para 
que não haja frestas que permita a entrada de umidade. 
 
4.11. As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras 
serão feitas de acordo com as normas da ABNT. 
 
4.12. A CONTRATADA deverá realizar levantamento prévio, certificando-se que não 
haverá danos a outras instalações existentes nos pavimentos (elétrica, hidráulica, dutos 
de renovação de ar, entre outras) para passagem da tubulação de dreno. 
 

5. Requisitos Necessários Para a Execução dos Serviços 
Apresentar pelo menos (01) um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado 
serviços de características semelhantes aos descrito neste Termo de Referência. 
 

6. Prazo de conclusão dos Serviços 
6.1. O prazo para execução do objeto da presente licitação pública será de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho. 
 
6.2. Serão descontados do prazo contractual de execução os atrasos eventualmente 
ocasionados por responsabilidade  da Administração, bem como, aqueles oriundos de 
caso fortuito e/ou força maior. 
 

7. Prazos de Garantia 
7.1. O prazo de garantia dos equipamentos (condensadores e evaporadores) será de, no 
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mínimo, 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. 
 
7.2. O prazo de garantia dos serviços de instalação, será de, no mínimo, 12 (doze) 
meses, contados da data do recebimento definitivo. 
 
7.3. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou 
reposição dos mesmos se, porventura, forem entregues com qualquer defeito, avaria ou 
incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência. 
 

8. Obrigações da Contratada 
8.1. Responder pela qualidade dos produtos oferecidos, que deverão ser compatíveis 
com as finalidades a que se destinam, bem como pelo fornecimento ou eventuais atrasos; 
 
8.2. Executar o objeto desta Licitação de acordo com as especificações constantes deste 
Termo de Referência, dentro do prazo estabelecido; 
 
8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO; 
 
8.4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas as reclamações; 
 
8.5. Cumprir integralmente todas as normas, métodos e especificações da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem como do fabricante dos produtos; 
 
8.6. Apresentar, antes de iniciar os serviços, listagem completa dos funcionários que 
acessarão o prédio durante o período da execução dos serviços. 
 
8.7. A CONTRATADA executará os serviços nos horários permitidos pela administração 
do Conselho. No caso de haver necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou após 
o horário de funcionamento normal da Autarquia, a CONTRATADA poderá entrar em 
entendimentos com a Fiscalização do Contrato que, poderá autorizar a realização dos 
serviços por escrito; 

 

8.8. Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, além dos materiais especificados e mão 
de obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por sua 
guarda e transporte; 
 
8.9. Deverão ser corrigidos e/ou reexecutados os serviços e substituídos os materiais não 
aprovados pela Fiscalização, caso os mesmos não atendam às especificações 
constantes deste Termo de Referência ou às normas pertinentes, ficando o Coren-CE 
isento de despesas; 
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8.10. A aplicação dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecerá 
sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo à CONTRATADA, em qualquer 
caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrente da má aplicação dos mesmos; 

 

8.11. Qualquer material defeituoso será substituído, ficando o Coren-CE isento de 

despesas; 
 
8.12. No caso da CONTRATADA, como resultado das suas operações, prejudicar áreas 
e/ou bens móveis e equipamentos incluídos ou não no setor do seu trabalho, deverá 
recuperá-los ou substituí-los, deixando-os em conformidade com o seu estado original; 
 
8.13. Todas as normas de segurança deverão ser seguidas, conforme legislação em 
vigor, e o uso de uniformes e EPI adequados à execução dos serviços é obrigatório; 
 
8.14. A CONTRATADA deverá manter um encarregado à frente dos serviços, o qual 
deverá permanecer no local durante todas as horas do trabalho; 
 
8.15. Entregar o local do serviço limpo, isento de entulhos, restos de obra ou quaisquer 
outros materiais, para perfeita condição de ocupação e uso; 
 
8.16. Nenhuma das dependências da área ocupada pelo Coren-CE deverá ser 
desenergizada em dia útil ou durante expediente, exceto sob autorização por escrito por 
parte do Coren-CE, devendo os serviços de adaptação elétrica serem realizados 
integralmente sem prejuízo dos trabalhos normais para o órgão; 
 
8.17. A empresa CONTRATADA deverá enviar seus técnicos devidamente identificados, 
com crachá e/ou uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPIs, responsabilizando-se pelo seu uso e retirando do local onde serão executados os 
serviços àqueles que se recusarem a fazer uso dos equipamentos; 

 

8.18. Aceitar a fiscalização e acompanhamento dos serviços pelo Fiscal do Contrato; 
 
8.19. Prestar os serviços contratados segundo os critérios de sustentabilidade ambiental 
previstos na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010. 

 

9. Obrigações da Contratante 
9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seu serviço dentro das normas deste Termo de Referência; 
 
9.2. Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e 
documentar as ocorrências havidas; 
 
9.3. Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as 
preestabelecidas neste Termo de Referência; 
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9.4. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução do 
serviço contratado; 
 
9.5. Manter arquivado, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 
 
9.6. Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 
franqueando livre acesso da CONTRATADA e de seus responsáveis técnicos aos locais 
dos mesmos, dentro dos horários estipulados, observadas as normas internas; 
 

9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações 
geradas; 
 
9.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
9.9. Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA no prazo 
estabelecido no Contrato. 
 

10. Da Proposta 
10.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar o presente 
Termo de Referência, dirimindo, tempestivamente, todas as dúvidas, de modo a não 
incorrerem em omissões, eis que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimos dos preços propostos. Possíveis indefinições, omissões, falhas 
ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, 
constituir pretexto para o contratado cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de 
seus preços unitários; 
 
10.2. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos 
e indiretos, como impostos, contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e 
trabalhistas, serviços e materiais necessários à completa execução dos serviços; 

A proposta deverá conter, dentre outras, as seguintes informações: 
 
10.3. Dados da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, etc.); 
10.3.1. Todos os documentos necessários à sua habilitação; 
10.3.2. Planilha de Custo e Formação de Preços preenchida, conforme ANEXO II; 
10.3.3. A proposta deverá ter seus valores expressos em moeda corrente nacional e 
prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

10.4. A proposta deverá ter seus valores expressos em moeda corrente nacional e prazo 
de validada de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

11. Instrumento Contratual 
11.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 
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11.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 

12. Do Pagamento 
12.1.  O pagamento far-se-á mediante apresentação da Nota Fiscal dos serviços 
prestados. A mesma deverá ser remetida com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Fiscal do Contrato possa realizar 
sua verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo. 
 
12.1.1.  A Nota Fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada dos itens do 
objeto, o número do Contrato e os dados bancários da Contratada; 
 
12.1.2. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade, junto 
ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço 
(FGTS), às Fazendas Federal,  Estadual e Municipal do   domicílio ou sede da 
Contratada e da certidão de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira. 
 
12.1.3. O não envio das certidões acompanhado das notas fiscais, ou ainda que as 
mesmas estejam disponíveis para emissão, não desobriga o Coren-CE de efetuar o 
pagamento Notas Fiscais que constem serviços devidamente prestados e atestados pelo 
gestor do Contrato. 
 

12.2. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a 
contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota 
Fiscal devidamente corrigida. 

 
12.3. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos 
serão informados à Contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no 
próximo documento de cobrança. 
 
12.4. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante 
ateste das Notas Fiscais, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente 
prestados. 

 

12.5. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados. 
 
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Coren-CE, o valor 
devido será atualizado financeiramente desde a data de vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 
I=(TX/100) 365 

EM = I x N x VP, onde: 
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I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 

 

13. Fiscalização do Contrato 
13.1. O acompanhamento e a fiscalização  do objeto  desta licitação  serão  exercidos  
por meio  de um representante (denominado fiscal) e um substituto, designados pela 
CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o 
fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, 
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, 
conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 
 
13.2. À CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 
fiscalização. 
 
13.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado 
quaisquer exigências do Fiscal ou dos substitutos inerentes ao objeto desta licitação, 
sem que disso  decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando 
essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da 
responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao material 
fornecido, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, 
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste. 
 
13.4. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 
 
13.5. Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados deverão estar rigorosamente 
dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos 
competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta condição 
implicará a recusa do mesmo, bem como a sua devida substituição, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 
 

13.6. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato 
serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das 
medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93. 
 
13.7. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Termo de Referência. 
 
13.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a 
não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo 
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culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 

14. Sanções Administrativas 
14.1. O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos 
estabelecidos sujeitará a adimplida às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do 
contraditório e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das 
demais previstas em norma pública (da qual não se pode alegar desconhecimento) e 
mencionadas no contrato: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária de participar 
e contratar com a Administração Pública, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos; d) 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanção. 

 

15. Do Recebimento 
15.1. Em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/93, o objeto da 
presente licitação será recebido Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
efetuada a entrega dos serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade 
com as especificações deste Termo de Referência; 
 
15.2. Se, eventualmente, for detectado problema em algum dos materiais, ou 
equipamentos, ou na execução dos serviços, a CONTRATADA será notificada pelo fiscal 
do contrato para providenciar as correções, que deverão ocorrer no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação; 
 
15.3. Estando os materiais, equipamento e serviços de acordo com o Termo de 
Referência, o fiscal do contrato realizará o Recebimento Definitivo, em até 08 (oito) dias 
úteis, após a verificação dos serviços, apondo o carimbo de ATESTO na nota fiscal. 

 

16. Recursos Orçamentários 
16.1. As despesas com a contratação correrão a conta das dotações orçamentárias 
próprias deste COREN-CE, para o corrente exercício, conforme rubrica própria 
6.2.2.1.2.44.90.52.003 – Máquinas e Equipamentos. 
 

17. Vistoria 
17.1. A despeito de não existir tal exigência, estará franqueada aos interessados a 
vistoria aos locais onde serão prestados os serviços, para que, conheçam as condições 
inerentes aos serviços, procedendo à análise de todos os detalhes, até mesmo de 
eventuais dificuldades para prestação dos serviços e demais informações necessárias à 
elaboração da proposta, para que possam dimensionar e certificar-se dos serviços que 
serão executados; 
 
17.2. As licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços desde que 
seja agendado em até 2 (dois) dias úteis anterior à data fixada para a abertura da 
sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade 
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existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a Gestão de Contrato do 
Coren-CE, pelo telefone (85) 3105.7850; 
 
17.3. Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento das 
condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das 
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preço em 
decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência. 
 

18. Fundamento Legal e Modalidade Licitatória 
18.1. A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, obedecerá ao disposto 
na Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e 
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
18.2 Pelo fato do objeto ter características comuns, uma vez que a caracterização dos 
produtos e serviços enseja definições objetivas com base em especificações de serviços 
de mercado, recomenda-se que seja adotada a modalidade pregão na forma eletrônica, 
pelo critério do Menor Preço Global. 

 

19. Das Disposições Gerais 
19.1. O valor final para o cumprimento do objeto do presente Termo será definido após 
Cotação Prévia de Preços a ser feita na forma das normas vigentes. 
 
19.2. O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades 
inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, tendo como base os preços constantes da proposta da Contratada. 
 
19.3. O Contratante se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 
executados, por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local dos 
serviços, e a ele destinados. 
 
19.4. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções desta especificação não 
poderão constituir pretexto para a Contratada deixar de executar o serviço, cobrando 
“serviços extras” e/ou alterando a composição de preços unitários. 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA 

 

AQUISIÇÃO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo 

condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de 

refrigeração de 9.000 Btus/h, sistema inverter. 

 

09 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo 

condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de 

refrigeração de 18.000 Btus/h, sistema inverter. 

 

03 

INSTALAÇÃO E MONTAGEM 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO PARA INSTALAÇÃO QUANTIDADE 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo 

condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de 

refrigeração de 9.000 Btus/h, sistema inverter. 

 

09 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo 

condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de 

refrigeração de 18.000 Btus/h, sistema inverter. 

 

03 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA 

 
 
LOCAL DAS INSTALAÇÕES E DA ENTREGA DOS APARELHOS 

Sede:  

Rua Mario Mamede 609, Bairro de Fatima, Fortaleza-Ceará. 
 

Coordenação do Atendimento, 
Gerencia Administrativa, 
Arquivo, Sala Comissão de 
Ética e Contabilidade. 
05 Aparelhos. 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, 
incluindo condensador e evaporador tipo 
high-Wall, capacidade de refrigeração de 
9.000 Btus/h, sistema inverter 
 

Plenário 
02 Aparelhos. 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, 
incluindo condensador e evaporador tipo 
high-Wall, capacidade de refrigeração de 
18.000 Btus/h, 
sistema inverter. 
 

 

Subseção Noroeste: 

Rua Jornalista Deolindo Barreto S/N, Centro, Sobral-Ceará 
 

- 03 Aparelhos 

 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, 
incluindo condensador e evaporador tipo 
high-Wall, capacidade de refrigeração de 
9.000 Btus/h, sistema inverter. 

- 01 Aparelho Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, 
incluindo condensador e evaporador tipo 
high-Wall, capacidade de refrigeração de 
9.000 Btus/h, sistema inverter. 

 
 

Subseção Cariri: 
Av. Duque de Caxias, 653, Centro, Crato-Ceará.  
 

 
- 01Aparelho 

Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, 
incluindo condensador e evaporador tipo 
high-Wall, capacidade de refrigeração de 
9.000 Btus/h, sistema inverter 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERENCIA 

PLANILHA DE CUSTOS ESTIMADOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR 

UNITÁTIO 

ESTIMADO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

R$ 

01 Condicionador de ar tipo 
SPLIT, Ciclo frio, incluindo 
condensador e evaporador 
tipo high-Wall, capacidade 
de refrigeração de 9.000 
Btus/h, sistema inverter. 
 
Garantia mínima: 1 ano 
(evaporadora/condensadora) 
e 3 anos (compressor). 
 

Incluso Montagem e 
instalação. 

09 2.803,33 25.229,97 

02 Condicionador de ar tipo 

SPLIT, Ciclo frio, incluindo 

condensador e evaporador 

tipo high-Wall, capacidade 

de refrigeração de 18.000 

Btus/h, sistema inverter, 220 

volts. 
 
Garantia mínima: 1 ano 
(evaporadora/condensadora) 
e 3 anos (compressor). 
 
Incluso Montagem e 
instalação. 

03 2.835,14 8.505,43 

TOTAL ESTIMADO R$ 33.735,40 

 

OBS: Não serão aceitos valores superiores aos valores decretos na tabela acima. 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA –  DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA PREGÃO ELETRÔNICO COREN-CE N°. ___/2018. 

 

A Direção do Coren-CE, por intermédio da Gestão de Contratos declara que a empresa 
inscrita abaixo, representada por seu Representante Legal procedeu vistoria nas áreas 
onde serão executados os serviços de montagem e instalação de aparelhos de ar 
condicionado, tipo split, para sede do Coren-CE em Fortaleza e suas subseções 
localizadas nas cidades de Crato e Sobral incluindo todos os serviços necessários para a 
instalação e funcionamento dos aparelhos, nos termos, especificações, quantidades e 
condições constantes no Edital e seus anexos, e que tomou conhecimento de todas as 
informações e das atuais condições necessárias para subsidiar a formulação de sua 
proposta. 

 
 
Gestão de Contratos – Coren/CE 
 
Empresa:  __________________  

C.N.P.J(MF):  _______________Tel/Fax:  _________________  

Endereço:    _________________ 

E-mail:      _________________ 

Representante Legal:   
 

Declaramos que conhecemos e compreendemos por inteiro o teor do Edital do Pregão 
Eletrônico – SRP nº ___/2018, cujo objeto é Aquisição e instalação de aparelhos de ar 
condicionado, tipo split, para o Coren-CE em Fortaleza e suas subseções localizadas nas 
cidades de Crato e Sobral, incluindo todos os serviços necessários para a instalação e 
funcionamento dos aparelhos, nos termos, especificações, quantidades e condições 
constantes no Edital e seus anexos e visitou as áreas onde serão executados os serviços, 
pelo que aceitamos seus termos e comprometemo-nos a atendê-lo integralmente. 
 
Fortaleza-CE, ___de ____________de 2018. 
 

 
 
Responsável Legal da Empresa 
 

 

 
 

Nome e carimbo do acompanhante pela vistoria 

 

mailto:pregoeirocorence@gmail.com


 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ 
 Autarquia Federal  criado pela Lei  Nº 5.905/73 

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra  

 

 

 

Rua Mário Mamede N.º 609 - Bairro de Fátima  - Tel: (0xx85) 3105.7850  - Cep 60.415-000 - Fortaleza - Ceará 

Home-page: www.coren-ce.org.br - E-mail: pregoeirocorence@gmail.com  

 

 

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
EMPRESA:________________________________________________________ 
DATA: ____/____/______. 
 
1. OBJETO 
1.1. Aquisição e instalação/montagem de 12 (doze) equipamentos de ar 
condicionado/climatizadores tipo Split High-Wall Inverter, os quais serão entregues e 
instalados na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará-COREN-CE, Rua 
Mário Mamede 609, Bairro de Fatima, Fortaleza-Ceará, e em suas subseções localizadas 
em Sobral-CE, Rua Jornalista Deolindo Barreto S/N, Centro e na cidade de Crato-CE, Av. 
Duque de Caxias, 653, Centro, conforme as especificações descritas neste Termo de 
Referência. 
 
2. VALORES: 

Item Fornecimento dos Equipamentos Qtde Vlr Unit 
(R$) 

Vlr Total 
(R$) 

01 Condicionador de ar tipo SPLIT, 
Ciclo frio, incluindo condensador e 
evaporador tipo high-Wall, 
capacidade de refrigeração de 
9.000 Btus/h, sistema inverter. 

 
09 

  

02 Condicionador de ar tipo SPLIT, 
Ciclo frio, incluindo condensador e 
evaporador tipo high-Wall, 
capacidade de refrigeração de 
18.000 Btus/h, sistema inverter. 

 
03 

  

 Valor Total Global ------------------------------------------ >  

 Valor Global por Extenso 

 
A(s) Licitante(s) deverá(ão) adaptar a tabela acima conforme o(s) preços arrematados. 

Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico- SRP n.º ___/2018 do 
Coren-CE, declaramos que: 
I - O serviço será prestado de acordo com o Edital e seus Anexos. 
 
II - Esta proposta é válida por no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
III - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, 
mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, 
encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a 
terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos Municipais, 
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Estaduais e Federais, tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, 
seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, 
alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto do Edital do Pregão Eletrônico SRP - n.º _____/2018 do Coren-CE, e 
seus Anexos; 
 
 

Cargo/Função na Empresa Dados da empresa: 
Razão Social: 
CNPJ (MF) nº: 
Inscrição Estadual nº: 
Endereço: 
Telefone: Fax: 
CEP: Cidade: Estado: 
Endereço eletrônico: 
Representante legal com poderes para assinar o contrato: 
Qualificação (cargo, RG, CPF): 
Banco: Conta corrente: Agência: 

 

 

 

Local e data 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III DO EDITAL -  MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ____/2018. 

 
 
 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO CEARÁ 
– COREN/CE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 06.572.788/0001-97, 
com sede na Rua Mário Mamede, 609, Bairro de Fátima, Fortaleza-CE, neste ato 

representado por sua Presidente interina, ANA PAULA AURIZA DE LEMOS SILVEIRA, 
brasileira, enfermeira, solteira, portadora do CPF nº. 906.271.303-30. 

 

CONTRATADA: _________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, 
sediada na ________________________________, neste ato representada pelo seu 
(cargo), Senhor(a) (inserir nome completo), portadora da Carteira de Identidade nº. 
______, expedida pela ___, e CPF nº. _________________, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por (procuração/contrato social/estatuto social). 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição e instalação de 12 (doze) 
equipamentos de ar condicionado/climatizadores tipo Split High-Wall Inverter, os quais 
serão entregues e instalados na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará-
COREN-CE, Rua Mário Mamede 609, Bairro de Fatima, Fortaleza-Ceará, e em suas 
subseções localizadas em Sobral-CE, Rua Jornalista Deolindo Barreto S/N, Centro e na 
cidade de Crato-CE, Av. Duque de Caxias, 653, Centro, incluindo todos os serviços 
necessários para a instalação e funcionamento dos aparelhos, nos termos, 
especificações, quantidades e condições constantes no Edital e seus anexos., nos 
termos, especificações, quantidades e condições constantes no Anexo I - Objeto do Edital 
do Pregão Eletrônico – SRP nº. _______/2018 e proposta da contratada, integrantes 
deste instrumento independentemente de transcrição. 
 
1.2. Especificações 
(conforme Termo de Referência, anexo do Edital) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL 
2.1.  O valor do presente Contrato obedece ao disposto no Pregão Eletrônico – SRP Nº 
___/2018, seus anexos e na proposta apresentada pelo Contratado. 
 
2.2. O valor deste Contrato é de R$ ____ (por extenso) para os serviços e de R$___(por 
extenso)   para os materiais, inclusos todos os custos e despesas que resultem da 
prestação dos serviços e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
3.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciados da assinatura do 
contrato.  

 
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
4.1. O valor global deste Contrato é estimado em R$ (por extenso) inclusos os serviços e 
os materiais que se farão necessários, sendo o pagamento destes últimos realizados por 
demanda, conforme a necessidade e valores apresentados na proposta vencedora, após 
atestado pelo fiscal da CONTRATANTE, inclusos todos os custos e despesas, tais como 
e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Contrato. 
 
4.2. O pagamento será efetuado, até o décimo (10º) dia útil do mês subsequente ao da 
realização dos serviços, a partir da apresentação da Fatura ou Nota Fiscal de Serviços, 
devidamente atestada pela Administração do Contratante discriminando os serviços 
executados; 
 
4.3. Junto com a documentação exigida no item acima, faz-se necessária a apresentação 
dos respectivos comprovantes de regularidade para com a fazenda federal, estadual e 
municipal, regularidade relativa à seguridade social (INSS) e ao fundo de garantia por 
tempo de serviço (FGTS); certidão negativa de débitos trabalhista (CNDT), devidamente 
certificados e atestados pelo setor financeiro, devendo conter no corpo das Notas 
Fiscais/Faturas a descrição do objeto, o número do Contrato e o número da Conta 
Bancária da Contratada; 
 
4.4. A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura de Serviços ao 
Contratante com prazo mínimo de dez (10) dias úteis entre seu recebimento no Coren-CE 
e a respectiva data de vencimento, sujeitando-se a prorrogar as datas de vencimento na 
ocorrência de entregas com prazos inferiores ao aqui estabelecido; 
 
4.5. O pagamento será efetuado após o recebimento pelo Departamento Financeiro, das 
Notas Fiscais/Faturas de Serviço, devidamente atestadas e aceitas pelo gestor designado 
para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, conforme disposto no artigo 67 da 
Lei nº 8.666/93; 
 
4.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura de Serviços ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o 
pagamento, de cinco (5) dias úteis, iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou 
reapresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura de Serviços, não acarretando qualquer 
ônus para o Contratante; 
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4.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 
 
4.8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada. 
 
4.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter a incidência dos encargos (IR, ISS, INSS e 
Contribuições Federais), bem como outros exigidos por lei. A retenção dos tributos 
federais não será efetuada caso a Contratada apresente o comprovante de que é optante 
pelo SIMPLES. 
 
4.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios 
devidos pelo Coren-CE serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP I = (TX/100) 
365 

Onde: 
I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. Os recursos para a realização deste projeto são próprios e correrão pela rubrica 
___________________________ . 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. Este Contrato será executado mediante Ordem de Serviço pelo Contratante. 
 
6.1.1. As requisições deverão ser atendidas nos prazos máximos contados da solicitação 
do Contratante. 
 
6.1.2. Os serviços deverão ser executados no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da 
assinatura do contrato. 
 
6.1.3. Para outras necessidades detectadas ao longo da execução do contrato, o 
fornecimento de materiais deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos e a instalação, se 
houver, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar data da formalização da 
solicitação. 
 
6.1.4. Os serviços serão executados em uma única vez, com objetivo de atender os 
requisitos conforme as especificações contidas no Termo de Referência. 
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CLAUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO 
7. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados 
no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, o Contratante obrigar-se-á a cumprir todas as exigências Editalícias, bem como as 
que estão estabelecidas no ITEM 09. do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, o Contratante obrigar-se-á a cumprir todas as exigências Editalícias, bem como as 
que estão estabelecidas no ITEM 08. do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
10.1.A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor 
nomeado pelo Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93; 
 
10.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
itens/serviços fornecidos em desacordo com o estabelecido no presente Termo de 
Referência; 
 
10.3.A fiscalização exercida pelo Gestor do Contratante não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste Termo 
de Referência e seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
11.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e será descredenciada do Sicaf e do cadastro de fornecedores da 
Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco)  anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo 
das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (art. 78 da Lei 8.666, de 
1993), a Contratada que: 
11.1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
11.1.2. Apresentar documentação falsa; 
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
11.1.4 .Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
11.1.5. Não mantiver a proposta; 
11.1.6. Cometer fraude fiscal; 
11.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
11.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 
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os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 
 
11.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
 
11.3.1.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
 
11.3.2.Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 
 
11.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
 
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 
Lei nº 9.784, de 1999. 
 
11.6. 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL E AO CONTRATO 
12.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993 e 
vincula - se ao Edital e os anexos do Pregão Eletrônico SRP n.º ___/2018, bem como à 
proposta da CONTRATADA, constantes do PAD n.º 154/2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
13.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993, considerando-se especialmente as 
seguintes hipóteses: 
a) O não-cumprimento, ou o cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
b) O atraso injustificado no início da execução do serviço; 
 
c) A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante; 
 
d) A cessão ou transferência total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada 
com terceiros, a fusão, a cisão ou a incorporação, não admitidas neste Contrato; 
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e) O não atendimento das determinações regulares do empregado do Contratante 
designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
 
f) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 
 
13.2.A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do Coren-CE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993. 
 
13.3.A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma: 
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para o Coren-CE; ou 
II- judicial, nos termos da legislação. 
 
13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente do Coren-CE. 
 
13.5. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.6. Ao Coren-CE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do art. 
79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1º 
e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei. 
 
13.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no processo 
administrativo correspondente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
14.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA 
15.1. Os serviços, equipamentos e materiais terão garantia de no mínimo 12 (doze) 
meses. 
 
15.2.1. Caso a garantia do fabricante (equipamentos e materiais) seja maior, prevalecerá 
esta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
16. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste contrato serão 
dirimidas, nos termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, no foro da Seção Judiciária da sede do Contratante, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento de contrato em três 
vias de igual teor, que vão assinados pelas partes, que se comprometem a cumprir o 
presente em todas as suas cláusulas e condições, tudo de acordo com a Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
 
Fortaleza (CE), __ de ________ de 2018. 
 
 
 
_____________________________________ 
Presidente do COREN/CE 
 
 
_____________________________________ 
CONTRATADA 

 

 

 
 
Testemunha 1 - ____________________   Testemunha 2 - ____________________ 
 
 
 
Visto: 
Procurador Geral do COREN-CE ______________________________________________  

             JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA 
            OAB/CE 25.334 
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP – COREN Nº: ___/2018 

 
Processo Nº ___/2018 
Órgão Gerenciador: Conselho Regional de Enfermagem do Ceará – Coren-CE 
UASG: 926.587 

 

No dia ___ de _____ de 2018, o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 

ESTADO DO CEARÁ – COREN/CE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
nº 06.572.788/0001-97, com sede na Rua Mário Mamede, 609, Bairro de Fátima, 

Fortaleza-CE, neste ato representado por sua Presidente interina, ANA PAULA AURIZA 

DE LEMOS SILVEIRA, brasileira, enfermeira, solteira, portadora do CPF nº 906.271.303-

30, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 
de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei nº 
8.666/93, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico – SRP nº___/2018, RESOLVE registrar o preço 
ofertado pelo Fornecedor Beneficiário a seguir relacionando: 
 

ITEM OBJETO QTD VALOR UNITÁRIO VALOR 
TOTAL 

     

 
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 
 
As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico – SRP nº 
____/2018, seus anexos, e da proposta de preços da licitante vencedora, integram esta 
Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada em três vias, pelos 
representantes legais do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará-COREN-CE. 
 
Fortaleza – CE, ___ de ___________ de 2018. 
 

__________________________________________ 

ANA PAULA AURIZA DE LEMOS SILVEIRA 

Presidente Interina  
__________________________________________ 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 
________________________________________ 

JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA 
OAB/CE 25.334 
Procurador Geral  

 
 
Testemunha 1 - ____________________   Testemunha 2 - ____________________ 
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