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PREGÃO ELETRÔNICO  

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA – COREN-BA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2019 

Processo Administrativo n.°038/2019 

 

 

Torna-se público que o(a) Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-BA, por meio do(a) 

Comissão Permanente de Licitações, sediado(a) Rua General Labatut, nº273, Barris, Salvador-BA, 

realizará licitação, para Sistema de Registro de Preços, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço POR LOTE, sob a forma de execução indireta, no regime de 

empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº3.555, 

de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013,  da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 09/07/2019 a partir de 08:00 horas com limite até 

23/07/2019.  

1. ABERTURA DE PROPOSTAS: 23/07/2019 às 08:00horas.  

ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 23/07/2019 a partir das 09:00horas.  

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Poderão ser formuladas de acordo com o Edital.  

SITES PARA CONSULTAS: www.licitacoes-e.com.br,  

LICITAÇÃO Nº 774629.  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: compras.coren.ba@gmail.com  

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília.  

 

1.DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços para realização de eventos, conforme especificações, quantitativos, programação disposta 

no Termo de Referência e ainda para atender as necessidades do Coren-BA durante os Seminários 

propostos pela diretoria, durante o exercício de 2019, em 06 municípios do estado da Bahia, 

conforme cronograma em anexo. 
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1.2. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante 

do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de 

seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do lote, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. Todos os tributos e outros encargos serão considerados inclusos nos preços a serem 

praticados. 

1.5. Integram este instrumento convocatório, dele fazendo parte como se transcritos em seu 

corpo, o Anexo I minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo II minuta de Termo de 

Contrato, Anexo III Planilha de Custos, Anexo IV Termo de Referência, Anexo V 

Compromisso de Registro de Preços em Ata. 

1.6.  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 subseqüente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) 

pregoeiro(a) em sentido contrário.  

1.7. O Sistema de Registro de Preços será adotado conforme Incisos I e IV do Artigo 3º do 

Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no sistema do licitacoes-e do Banco do 

Brasil, por meio do sítio eletrônico www.licitações-e.com.br, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.3. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe 

zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que estão ciente e 

concorda com as condições contidas neste edital e nos seus anexos, cujo ramo de atividade 
seja compatível ao objeto licitado; 

 
4.2. que cumprem os requisitos do Decreto n.7.174 de 2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

 
4.3. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente 

de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, ou 
quaisquer, que se enquadrem nas vedações previstas no art.9º da Lei 8.666/93. 

 

4.4. Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a 
pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, 

haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

http://www.licitações-e.com.br/
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ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da 

empresa punida. 
 

4.5. Não poderá participar desta licitação estrangeiros que não tenham representação legal no 
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente. 
 

4.6. Não poderá participar desta licitação empresas que estejam sob falência, concurso de 

credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação. 
 

4.7. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 

representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

 
4.8. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como 

usuário junto ao Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha 
individual. [Pregão eletrônico] 

 

4.9. Estiverem previamente credenciadas no Sistema de Licitações-e do Banco do Brasil, por 

meio do sítio eletrônico www.licitações-e.com.br. 

4.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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

horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

5.2. 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.  

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

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

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

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

apresentadas.   

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

dos seguintes campos: 

5.5.1.Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência  

 

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

http://www.licitações-e.com.br/
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5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha 

de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital: 

     

5.7.1  A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 

com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.7.2     Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base 

na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° 

da IN SEGES/MP n.5/2017.  

5.8. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso 

de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: 

5.8.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 

toda a execução contratual; 

5.8.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 

quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

5.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à 

fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do 

previsto no subitem anterior.  

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

5.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU - Plenário); 

5.14.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato 

6.  DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1 . A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

 

6.2 . O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

6.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

6.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Lote. 

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  
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6.8 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, caso em 

que possa perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

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

anexos. 

6.10 O Pregoeiro, segundo critérios de conveniência e oportunidade, encerrará a sessão 

pública mediante encaminhamento aos participantes de aviso de fechamento emitente de lances. 

6.11 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.12 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.13 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é 

utilizada como um dos critérios de classificação. 

6.13.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos serviços: 

6.13.1.1 prestados por empresas brasileiras;  

6.13.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

6.13.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

6.14 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de 

desempate.  

6.15 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 

observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas neste Edital. 

6.16 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.17 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 

da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

7.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

7.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

7.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível.  

7.2.3.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 

 

7.2.3.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.2.3.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais 

como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho 

vigentes. 

 

7.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8 DA HABILITAÇÃO  

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1 SICAF; 

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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8.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidas, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

8.1.5.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.1.5.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.5.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

8.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.2 O licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 03 (três) horas, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

8.2.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.3 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira, nas condições 

descritas adiante. 

8.4  Habilitação jurídica:  

8.4.1 Cédula de identidade, no caso de pessoa física ou empresa individual; 

8.4.2 Registro comercial, no caso de empresa individual;  

8.4.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.4.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

8.4.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.4.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

 

8.5   Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.5.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

8.5.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.5 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos 

Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com 

efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.5.6 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

8.5.7 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

8.5.8 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

8.6  Qualificação Econômico-Financeira:  

 

8.6.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

8.6.2 Prova do cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, o licitante 

deverá apresentar declaração, na forma do Item 8.8.1, deste Edital. 



 

 

 

 

 

 

 

Rua General Labatut, nº 273 - Barris – CEP: 40070-100 

 Salvador – Bahia 

Tel.: (71) 3277-3120- 3277-3131 

www.coren-ba.com.br 

 

 

 

 

8.7  Qualificação Técnica:  

8.7.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, declarando que os serviços foram prestados a contendo.  

 

8.8 DECLARAÇÔES 

8.8.1. Atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição e do 

inciso XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

8.8.2. Inexistência de fato impeditivo ou declaração de inidoneidade para contratar com a 

administração; 

8.8.3. Elaboração Independente de Proposta.  

8.8.4.Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o inciso I do art. 13 do 

Decreto nº 8.538/2015, se for o caso. 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1  A proposta final e documentação do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao 

lance vencedor,  

9.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, 

para fins de pagamento. 

9.2    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

9.3  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 

por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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9.4   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

9.5   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 

proposta de outro licitante. 

9.6  DOCUMENTAÇÃO VIA E-MAIL – Após verificação de exeqüibilidade da proposta pelo 

pregoeiro, toda a documentação exigida no item 8 deverá ser enviada via E-MAIL, no endereço 

compras.coren.ba@gmail.com, num prazo máximo de 3 (três) horas da convocação do pregoeiro no 

sistema do Banco do Brasil, sob pena de desclassificação, salvo nos casos em que a documentação 

original for entregue na sede do Conselho no prazo neste Edital estabelecido.  

9.7 DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL - A proposta de preços, acompanhada da composição de custos 

unitários e a documentação exigida no item 8 deverão ser enviadas em 01 (um) único envelope 

fechado, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a convocação do pregoeiro no sistema do Banco do 

Brasil, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

“CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO” - 

PREGÃO ____/2019. RUA GENERAL LABATUT, 273 - BARRIS – SALVADOR-BA - CEP 40.070-100. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 

mínimo 30(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

10.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 
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11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.  

12.2. Será cancelado o registro de preços do fornecedor quando:  

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;  

b) não retirar, acusar o recebimento via e-mail, da ordem de compra/execução de serviço/ nota de 

empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável;  

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou  

d) - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.  

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a,b e d será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

12.3. 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:  

a) por razão de interesse público; ou  

b) a pedido do fornecedor.  

12.4. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas decorrentes das situações previstas nos artigos 17 a 19 do 

Decreto nº 7.892/2013. 

12.5. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no item 14.10 a Administração, se julgar 

conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. 

12.6. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados 

a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

12.7. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
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mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinada e devolvida no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.8. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.9. A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.  

12.10. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do (s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. Será 

incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

13 DO REAJUSTE 

13.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

14 DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 
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19 DO PAGAMENTO 

19.1 As regras acerca do pagamento do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2 apresentar documentação falsa; 

20.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5 não mantiver a proposta; 

20.1.6 cometer fraude fiscal; 

20.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

20.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

20.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.3.2 Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

20.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

20.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

20.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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20.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

20.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

20.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

20.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

20.9 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. 

20.10 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. 

20.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

21 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

21.1.Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 

21.2.A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

21.3.Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

21.4.Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 

e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu 

registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 
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22 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

compras.coren.ba@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua General 

Labatut, n.273, Barris, Salvador-BA, CEP.:40.070-100, à Comissão Permanente de Licitação do 

Coren-BA. 

22.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

22.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

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

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

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

23.4 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. 

23.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

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

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

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

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

para fins de habilitação e classificação. 

23.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.8 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.  

23.9 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. 

23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

23.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

23.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br 

e www.coren-ba.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

compras.coren.ba@gmail.com. 

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

23.14.1 ANEXO I – Termo de Referência;  

23.14.2 ANEXO II – Planilha de Custos;  

23.14.3 ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;  

23.14.4 ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato; 

23.14.5 ANEXO V – COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS EM ATA 

 

24. DA EXPEDIÇÃO  

24.1. Este Edital e seus anexos, foram expedidos na cidade de Salvador-BA em 08 de julho de 

2019 pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), através da sua Pregoeira, conforme 

Portaria Coren-BA n.010/2016, de 05 de janeiro de 2016:  

 

Elisangela Santana  

Pregoeira – Coren-BA 

25. DA AUTORIZAÇÃO:  
25.1. Autorizo a aquisição/contratação do objeto descrito neste edital e seus anexos, mediante 

a realização do competente procedimento licitatório. Ressalto que todos os preceitos legais 

pertinentes deverão ser obedecidos, em especial as diretrizes supracitadas. Ficam aprovados 

este edital e seus anexos.  

 

Enfª Maria Inez Alves de Farias  
Presidente Coren-BA 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

Rua General Labatut, nº 273 - Barris – CEP: 40070-100 

 Salvador – Bahia 

Tel.: (71) 3277-3120- 3277-3131 

www.coren-ba.com.br 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA - SEMINÁRIOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO 

COREN-BA PARA O EXERCÍCIO DE 2019   
 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada em 
Organização de Eventos, conforme serviços, especificações, quantitativos, programação disposta 

nesse Termo de Referência. 
 

 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de eventos, 
conforme especificações, quantitativos, programação disposta no Termo de Referência e ainda para atender as 

necessidades do Coren-BA durante os Seminários propostos pela diretoria, durante o exercício de 2019, em 06 
municípios do estado da Bahia, conforme cronograma em anexo.   

 

Obs.: Os eventos deverão ocorrer no período de junho a dezembro de 2019, em conformidade com a empresa 
contratada.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO: O serviço discriminado se faz necessário para atender as 

necessidades desta Autarquia em virtude da realização dos Seminários. Eventos de capacitação técnica e política 

sob responsabilidade de Comissão definida pela Diretoria: Rudval Souza, Sirlei Santana Brito, Antonio Carlos 
Silva e Lucia Farias.     

 
2.1 OBJETIVOS: 

 

Gerais: 

Capacitar Enfermeiros (incluindo RTs), Técnicos e Auxiliares de Enfermagem para implantação e aplicação de 

Resoluções do Cofen e Decisões do Coren BA, diretamente relacionadas com a promoção e melhoria da 

qualidade da assistência de enfermagem e segurança do paciente, e com a garantia da autonomia e visibilidade 

profissional da Enfermagem.  

 

Específicos: 

1. Capacitar os Profissionais de Enfermagem para a aplicação da Resolução Cofen 572/2018, que aprova o 

novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE;  

2. Capacitar os Profissionais de Enfermagem para a aplicação da Resolução Cofen 358/2009, que trata da 

implantação e aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE e do Processo de 

Enfermagem – PE em todos os ambientes, públicos ou privados, onde ocorra o exercício profissional da 

Enfermagem;  

3. Capacitar os Profissionais de Enfermagem para a aplicação da Resolução Cofen 543/2017 que trata das 

diretrizes para elaboração dos cálculos de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem 

   
 

O suporte operacional para a realização dessas ações demanda esforços que não se enquadram nas atividades 
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desenvolvidas pelo COREN-BA ou em sua finalidade, tornando necessária a contratação de empresa 

especializada 
 

 
2.2. PÚBLICO ALVO: 

 
Profissionais de enfermagem devidamente inscritos nesta autarquia, com fins a propagar conhecimento sobre o 

campo de trabalho da enfermagem e a atuação do Conselho. 

 

3. DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

Com esta contratação, visamos adquirir: 
 

LOTE 01 – Serviços 

ITEM DESCRIÇÃO DIAS DE 

EVENTOS 

QTADE DE 

PESSOAS 

PREÇO 

POR 

EVENTO 

QTDADE DE 

EVENTOS 

TOTAL 

01 Seminários de 

capacitação sobre 

Ética profissional 
em Enfermagem; 

Sistematização da 
Assistência de 

Enfermagem e 
Dimensionamento 

de pessoal de 

Enfermagem com 
carga horária de 

10h cada, 
compreendendo 

manhã e tarde, nos 

municípios de Feira 
de Santana, 

Eunápolis, 
Guanambi, 

Alagoinhas, 

Barreiras e Senhor 
do Bonfim   

03 dias em 

cada 

município, 
podendo ser 

sequenciados 
ou não a 

depender da 
disponibilidade 

do espaço. 

60participantes 

nos municípios 

do interior do 
estado.  

  

 06 

Seminários 

 

 
 

DESCRIÇÃO DO EVENTO - (Item 01) 
 

Definição de todos os itens necessários no evento: 

Equipamentos Áudio, Vídeo e pessoal 

02 – Porta Banner 

01 - Projetor Multimídia 

01 –Tela para projeção nos demais municípios 

01 - Notebook ou Computador com leitor de DVD e pendrive para o auditório 

01 – Laser point 

01 – Microfone sem fio (bastão)  
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Sonorização completa para 60 pessoas.  

Alimentação  

01 - Serviço de sala contendo água, café, chá e chocolate 

02 – Coffee-break para 60 pessoas – a ser servido durante os 03 dias do evento, sendo um servido no intervalo 
da apresentação da manhã e outro no período da tarde, após o Seminário. 

Pão delícia, Sequilhos, 2 tipos de bolo (chocolate e laranja), 2 tipos de suco, café com leite e chocolate, 2 tipos 

de salgados (coxinha e saltenha) 

Recursos Humanos 

01 – Operador para manuseio dos equipamentos cedidos pela contratada 

01 – Recepcionista para recepção e entrega de material aos profissionais. 

 

 

Recursos Materiais de apoio 

Fornecimento de papel toalha, papel higiênico, copos descartáveis e guardanapos 

 

 

4.  DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO: 
 

4.1. A eventual aceitação de algum produto diverso às especificações licitadas se dará apenas se houver sido 

retirado do mercado o referido produto por qualquer motivo ou substituição por outro de melhor qualidade. 
Devendo, qualquer custo, a este título ser suportado pela empresa licitante vencedora. Na ocorrência de tal fato 

a aceitação estará condicionada a avaliação do órgão licitante e constituirá mera liberalidade do mesmo.  
4.2. Os bens/matérias/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência. 
4.3 Das peças e materiais para o Buffet:  

4.3.1. Bandejas, taças, copos, talheres, louças, pratos e outros que porventura forem necessários para o bom 

andamento dos serviços; 
4.3.2. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade, e utensílios necessários ao perfeito fornecimento do 

coquetel; 

 
5. DA ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

Elementos de Despesas: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 – Congressos, Convenções, Conferencias, Seminários e 
Simpósios. 

 

Do Valor Referencial - O Valor máximo que esta Administração Pública pagará para esta contratação é de 

R$6.703,87 (seis mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos), do valor global por Lote.  

 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
6.1. Vide informações descritas nas especificações técnicas deste Termo de Referência; 

6.2 Serão admitidos aditivos, após a verificação por parte do fiscal e de acordo com o previsto na Lei 8666/93. 

 

 
7. DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: a adjudicação do objeto será por preço global. A entrega 

será parcelada. 

 

8.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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8.1. Caberá à contratada, a partir da retirada do contrato, o cumprimento das seguintes obrigações, sem 
prejuízo àquelas estabelecidas no Projeto Básico e no Termo de Contrato:  

a) Indicar, quando da assinatura do contrato, o endereço, telefone fixo, celular de contato da sede da empresa 
ou do escritório de representação em Salvador/PB, se houver;  

b) Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos e quantitativos estipulados 

neste Edital e seus anexos;  
c) Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Contratante, de forma clara, 

concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;  
d) Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Coren, qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;  

e) Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em parte, o material no qual 
forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer dano, em até 2 horas; 

 f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Coren;  

g) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 h) Manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação, inclusive quanto à 

qualificação econômico-financeira;  
i) Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em 

decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus colaboradores;  

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham serem vítimas os seus colaboradores em serviço, 
cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais 

exigências para o exercício das atividades;  
k) Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos.  

l) A contratada é plenamente responsável pela qualidade e validade das refeições que serão servidas durante os 

dias de evento. Deverá existir um responsável capacitado que observe as condições de higiene e segurança no 
preparo dos alimentos.  

m) Submeter para análise e aprovação do Coren-Ba, os locais onde ocorrerão os eventos; 
n) Ceder o espaço e equipamentos na data e na hora acordadas, entregando o local em perfeitas condições de 

higiene, limpeza e conservação, lavrando-se termo de inspeção do local, assinado por comissão paritária 
formada pelas partes contratantes;  

o) Fornecer os equipamentos locados, testados e funcionando aos olhos do fiscal do contrato;  

p) Todos os equipamentos deverão estar instalados em seu local de utilização, e caso exista, o técnico 
responsável deverá estar presente na hora da entrega do equipamento ao fiscal do contrato, que aprovará;  

q) Manter na execução dos serviços, o pessoal e o padrão dimensionado;  
r)  Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e esclarecimentos quando 

solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços;  

s) Cumprir os prazos acertados, para o desenvolvimento e entrega dos serviços e etapas referidas nesse Termo 
de Referência, sob pena de multa; 

t) Efetuar as correções nas falhas detectadas pelo fiscal da CONTRATANTE nos serviços, objeto desta prestação;  
u) Substituir os materiais e/ou corrigir os serviços não aceitos pelo CONTRATANTE imediatamente; 

v). Não transferir no todo à execução dos serviços;  
x) Responsabilizar-se por todo o tipo de transporte de material, para o local de entrega, quando for o caso;  

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e demais normas 
pertinentes, são obrigações do Contratante: 

 a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo 
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com as determinações do Edital e seus Anexos; 

 b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
deste Edital, seus anexos e nos termos de sua proposta;  

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis;  

d) Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, fixando 

prazo para a sua correção;  
e) Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou com problemas; f) 

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.  

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente ou por preposto designado. 

10.2. Os serviços serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelo servidor designado pelo 
Coren-BA, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes 

deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

observadas como prevê o Artigo 67 da Lei 8.666/93; 
10.3. O Fiscal do Contrato se reserva o direito de rejeitar qualquer produto da Contratada, que 

não esteja em conformidade ou não correspondendo ao padrão pré-estabelecido; 

10.4. A futura Contratada não poderá contratar funcionários do quadro da Contratante; 
10.5. A empresa terá a sua cozinha e equipamentos analisados pelo fiscal do contrato, quando 

se aplicar. 

 
11. DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO   

 
11.1. O valor global constante da proposta comercial deverá incluir todos os tributos devidos, despesas de 

viagens, deslocamento, estadia e serviços prestados pelos profissionais vinculados à CONTRATADA ou às 
subcontratadas, profissionais envolvidos e/ou convidados para a prestação de serviços que se façam 

necessários para a execução do termo de referência.  

11.2.O pagamento do valor contratado será efetuado em até 15 dias, mediante a apresentação de 
documento fiscal devidamente atestado pelo setor competente exigindo-se para tal, a apresentação de 

relatórios consolidados de cada evento e das faturas aprovadas e atestadas pelo fiscal do contrato, sendo 
também necessária a apresentação dos comprovantes de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União. ;   

11.3. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da fatura/Nota Fiscal; 

12.  DA VIGÊNCIA DA ATA – A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12(doze) meses. 
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 13. SANÇÕES CONTRATUAIS  

 
13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que:  
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;  

b)  ensejar o retardamento da execução do objeto;  
c) fraudar na execução do contrato; 

d)  comportar-se de modo inidôneo;  
e)  cometer fraude fiscal;  

f) não mantiver a proposta. 

13.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

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

b)  multa moratória de 10 % (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 03 (três) dias;  

c) multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto;  
d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos;  
f)  impedimento de licitar e contratar com a União;  

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que:  
h) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  
i)  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

j)  demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  
k) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 12.4.5. 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.  
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14 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
14.1. Os procedimentos e dúvidas suscitadas terão como diretrizes o disposto na Lei Federal 8.666/93. 

  
14.2. O presente Termo de Referência seguirá como anexo do Edital de Licitação. 

  

 
 

 

 

 

ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 2019 
 

Mês    Município 

Julho     
Feira de Santana  

Agosto  
  Eunápolis 

Setembro  
  Guanambi 

   

Outubro 
  Alagoinhas 

   
Novembro 

  Barreiras 

Dezembro 
    Senhor do Bonfim 

 
 

Obs.: – Datas e locais sujeitos à alterações e sugestões dos Enfermeiros Fiscais 
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Anexo II - PLANILHA DE CUSTOS 

LOTE I - Seminário Feira de Santana - BA 
 

60(sessenta) pessoas. 
 

03(três) Dias. 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS ITENS 
VALOR UNITÁRIO 

 
VALOR  
TOTAL 

01 

(Locação equipamentos/ 
pessoal e Material Apoio). 
02 – Porta Banner 
01 - Projetor Multimídia 
01 –Tela para projeção nos demais 
municípios 
01 - Notebook ou Computador com 
leitor de DVD e pendrive para o 
auditório 
01 – Laser point 
01 – Microfone sem fio (bastão) 
  
01 – Operador para manuseio dos 
equipamentos cedidos pela contratada 
01– Recepcionista para recepção e 
entrega de material aos profissionais. 
01 - papel toalha,  
01 - papel higiênico,  
200un- copos descartáveis  
02pct 50 - guardanapos 

 

 

02 
01 - Serviço de sala  
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

03 
02 -Serviços de coffee break 
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

TOTAL  

 

R$ 

 

LOTE II - Seminário Eunápolis - BA 
 

60(sessenta) pessoas. 
 

03(três) Dias 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS ITENS 
VALOR UNITÁRIO 

 
VALOR  
TOTAL 

01 

(Locação equipamentos/ 
pessoal e Material Apoio). 
02 – Porta Banner 
01 - Projetor Multimídia 
01 –Tela para projeção nos demais 
municípios 
01 - Notebook ou Computador com 
leitor de DVD e pendrive para o 
auditório 
01 – Laser point 
01 – Microfone sem fio (bastão) 
  
01 – Operador para manuseio dos 
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equipamentos cedidos pela contratada 
01– Recepcionista para recepção e 
entrega de material aos profissionais. 
01 - papel toalha,  
01 - papel higiênico,  
200un- copos descartáveis  
02pct 50 - guardanapos 

02 
01 - Serviço de sala  
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

03 
02 -Serviços de coffee break 
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

TOTAL  

 

R$ 

 

LOTE III - Seminário Guanambi - BA 
 

60(sessenta) pessoas. 
 

03(três) Dias 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS ITENS 
VALOR UNITÁRIO 

 
VALOR  
TOTAL 

01 

(Locação equipamentos/ 
pessoal e Material Apoio). 
02 – Porta Banner 
01 - Projetor Multimídia 
01 –Tela para projeção nos demais 
municípios 
01 - Notebook ou Computador com 
leitor de DVD e pendrive para o 
auditório 
01 – Laser point 
01 – Microfone sem fio (bastão) 
  
01 – Operador para manuseio dos 
equipamentos cedidos pela contratada 
01– Recepcionista para recepção e 
entrega de material aos profissionais. 
01 - papel toalha,  
01 - papel higiênico,  
200un- copos descartáveis  
02pct 50 - guardanapos 

 

 

02 
01 - Serviço de sala  
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

03 
02 -Serviços de coffee break 
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

TOTAL  

 

R$ 

 

LOTE IV - Seminário Alagoinhas - BA 
 

60(sessenta) pessoas. 
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03(três) Dias 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS ITENS 
VALOR UNITÁRIO 

 
VALOR  
TOTAL 

01 

(Locação equipamentos/ 
pessoal e Material Apoio). 
02 – Porta Banner 
01 - Projetor Multimídia 
01 –Tela para projeção nos demais 
municípios 
01 - Notebook ou Computador com 
leitor de DVD e pendrive para o 
auditório 
01 – Laser point 
01 – Microfone sem fio (bastão) 
  
01 – Operador para manuseio dos 
equipamentos cedidos pela contratada 
01– Recepcionista para recepção e 
entrega de material aos profissionais. 
01 - papel toalha,  
01 - papel higiênico,  
200un- copos descartáveis  
02pct 50 - guardanapos 

 

 

02 
01 - Serviço de sala  
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

03 
02 -Serviços de coffee break 
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

TOTAL  
 

R$ 

 

 

LOTE V - Seminário Barreiras - BA 
 

60(sessenta) pessoas. 
 

03(três) Dias 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS ITENS 
VALOR UNITÁRIO 

 
VALOR  
TOTAL 

01 

(Locação equipamentos/ 
pessoal e Material Apoio). 
02 – Porta Banner 
01 - Projetor Multimídia 
01 –Tela para projeção nos demais 
municípios 
01 - Notebook ou Computador com 
leitor de DVD e pendrive para o 
auditório 
01 – Laser point 
01 – Microfone sem fio (bastão) 
  
01 – Operador para manuseio dos 
equipamentos cedidos pela contratada 
01– Recepcionista para recepção e 
entrega de material aos profissionais. 
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01 - papel toalha,  
01 - papel higiênico,  
200un- copos descartáveis  
02pct 50 - guardanapos 

02 
01 - Serviço de sala  
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

03 
02 -Serviços de coffee break 
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

TOTAL  

 

R$ 

 

LOTE VI - Seminário Senhor do Bonfim - BA 
 

60(sessenta) pessoas. 
 

03(três) Dias 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS ITENS 
VALOR UNITÁRIO 

 
VALOR  
TOTAL 

01 

(Locação equipamentos/ 
pessoal e Material Apoio). 
02 – Porta Banner 
01 - Projetor Multimídia 
01 –Tela para projeção nos demais 
municípios 
01 - Notebook ou Computador com 
leitor de DVD e pendrive para o 
auditório 
01 – Laser point 
01 – Microfone sem fio (bastão) 
  
01 – Operador para manuseio dos 
equipamentos cedidos pela contratada 
01– Recepcionista para recepção e 
entrega de material aos profissionais. 
01 - papel toalha,  
01 - papel higiênico,  
200un- copos descartáveis  
02pct 50 - guardanapos 

 

 

02 
01 - Serviço de sala  
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

03 
02 -Serviços de coffee break 
(Conforme especificações no TR) 
 

 
 

TOTAL  
 

R$ 

 

Do Valor Referencial - O Valor máximo que esta Administração Pública pagará para esta contratação é 

de R$6.703,87 (seis mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos), do valor global por Lote. A 

formulação de preços, foi realizada da pesquisa de preços de processos administrativos desta Autarquia, 

pertinentes aos itens neste licitados. 
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ANEXO III 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2019 - PROCESSO 038/2019 

 

No dia XX de XXXXXXXX do ano de XXXXXXXXXXX, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de 

Bahia – Coren/BA, Rua General Labatut, 273, Barris, Salvador-BA, foram registrados nesta Ata as 

quantidades e os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), resultantes do Pregão Eletrônico n.º 

018/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS 001/2019, para a Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços para realização de eventos, conforme especificações, 

quantitativos, programação disposta no Termo de Referência e ainda para atender as necessidades do 

Coren-BA durante os Seminários propostos pela diretoria, durante o exercício de 2019, em 06 municípios 

do estado da Bahia, conforme cronograma em anexo, conforme Anexo IV – Termo de Referência do 

Edital. As especificações técnicas constantes do Processo n.º 038/2019, assim como todas as obrigações 

e condições descritas no Edital, no Termo de Referência na minuta de contrato e na proposta de preços, 

integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de eventos, 

conforme especificações, quantitativos, programação disposta no Termo de Referência, conforme 

Anexo IV – Termo de Referência do Edital e Tabela Abaixo:  

LOTE ___  
 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS ITENS 
VALOR UNITÁRIO 

 
VALOR  
TOTAL 

01    

 

Valor por extenso: 1.1 Serão emitidos quantos Contratos forem necessários, de acordo com a 

demanda da Contratante, respeitados os quantitativos e as especificidades detalhadas no edital e 
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anexos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADESÃO E CANCELAMENTO DA ATA  

2.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.  

2.2. Será cancelado o registro de preços do fornecedor quando:  

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;  

b) não retirar, acusar o recebimento via e-mail, da ordem de compra/execução de serviço/ nota de 

empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável;  

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou  

d) - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 2002. Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 

alíneas a,b e d será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.  

2.3. 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: 

a) por razão de interesse público; ou b) a pedido do fornecedor.  

2.4. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

devidamente comprovadas decorrentes das situações previstas nos artigos 17 a 19 do Decreto nº 

7.892/2013.  

2.4.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no item 2.4 a Administração, se julgar 

conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CLASSIFICAÇÃO DOS PREÇOS  

Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
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preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. CONSELHO REGIONAL 

DE ENFERMAGEM DA BAHIA PROCESSO Nº 0038/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 REGISTRO 

DE PREÇOS 001/2019.  

3.1. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. 

3.2. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:  

a) os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;  

b) os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual 

ao do licitante mais bem classificado.  

3.2.1. A classificação obedecerá a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.  

3.3. As empresas que aceitarem cotar seus bens e serviços em valor igual ao do licitante mais bem 

classificado, deverão ficar atentos ao chamamento que será feito no chat de mensagens do respectivo 

lote do sistema de licitações do Banco do Brasil, tal chamamento ocorrerá após declarado a empresa 

vencedora, transcorrido o prazo de recurso. A empresa terá 24 (vinte e quatro) horas para se manifestar 

sobre o interesse em cotar o mesmo preço da empresa vencedora e posteriormente os interessados 

deverão encaminhar documento conforme o Anexo V- Termo de Compromisso de Adesão à Ata, do edital 

no prazo de 2 (dois) dias úteis. Tal documento será juntado à Ata de Registro de Preços passando a ser 

parte integrante da mesma.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com vigência de: xx/xx/2019 a 

xx/xx/2020.  

 

ASSINATURAS 
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MINUTA DE CONTRATO – ANEXO IV 

 

 

MINUTA DE CONTRATO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – COREN-BA, CNPJ 

156792770001-60 entidade fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei 
n. 5.905∕73, com sede na Rua General Labatut, 273, Barris, Salvador-BA, 

CEP. 40.070-110, representado, neste ato, por sua Presidente Dra. Maria 
Inez Morais Alves de Farias, brasileira, enfermeira, portadora da carteira do 

COREN-BA n.25071-IR, CPF nº162.734.005-04, doravante, denominada, 
CONTRATANTE e a Empresa 

______________________________________, CNPJ nº 
______________, situada _________________________________, neste 

ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, 

pela (O) Sra (o). _______________________, portador do documento de 
Identidade nº. ______________ e CPF nº. _________________________, 

aqui denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento 
para a presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços para realização de eventos, 

conforme especificações, quantitativos, programação disposta no 
Termo de Referência e ainda para atender as necessidades do 

Coren-BA durante os Seminários propostos pela diretoria, durante 
o exercício de 2019, em 06 municípios do estado da Bahia, 

conforme cronograma em anexo.  , autorizado pelo despacho constante 

do processo administrativo nº038/2019, PE nº018/2019, Registro de Preço 
n.001/2019, que se regerá pelas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 

17.07.2002, subsidiariamente pela Lei Federal 123/06 e pela Legislação 
Pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os 

princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes: 

 

 
I - CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

   Constitui o objeto do presente contrato a presente licitação tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços para realização de eventos, conforme 
especificações, quantitativos, programação disposta no Termo de Referência e ainda para 

atender as necessidades do Coren-BA durante os Seminários propostos pela diretoria, 

durante o exercício de 2019, em 06 municípios do estado da Bahia, conforme cronograma 
em anexo.  , conforme Solicitação do Processo Administrativo nº. 038/2019 para atender as 

necessidades do COREN-BA. 
 

§ 1º. – A prestação do serviço será de acordo com as necessidades do COREN – BA. 

 
II – CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
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Orçamentária a seguir especificada: 

 
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 – Congressos, Convenções, Conferencias, Seminários E Simpósios. 

 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

3.1. O valor global deste contrato para é de R$ ___ (______________). 
 

§ 1º. Os pagamentos devidos à Contratada, de acordo com o cumprimento do objeto contratual, no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

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

devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo 
não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

 

§ 3º.  Na formulação da proposta de preço da contratada já estão inclusas todas as despesas com 
transportes, seguros e custos relacionados com integral cumprimento do objeto, especialmente os de 

natureza tributária, trabalhista e previdenciária, ficando esclarecido, que a Administração não admitirá 
qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços ofertados. 

 
IV – CLÁUSULA QUARTA – PRAZO CONTRATUAL 

 

4.1. O prazo deste instrumento será de _____ (_______________) meses, tendo seu termo inicial em 
__/__/__ e seu termo final em __/__/__. 

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

assinatura, admitida a sua alteração nas hipóteses previstas no art. 65 e 57, inciso II, da Lei 8.666, 

existindo ainda saldo orçamentário. 
 

 
V – CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 Entrega dos serviços ao servidor responsável da contratante que verificará o integral cumprimento 
do objeto deste Contrato; 

 
5.2 Realizar o objeto deste contrato em consonância com o descrito no anexo I deste contrato. 

 
5.1 entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados, nos locais determinados pelo Setor 

competente; 

 
5.2 manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

5.3 apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
VI – CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1. Designar um servidor deste COREN para acompanhar o cumprimento do objeto deste contrato; 
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6.2. Responsabiliza-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da adequação do 

produto fornecido em conformidade com o descrito no anexo I deste contrato; 

6.3. efetuar o pagamento ajustado; 

6.4. dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato; 

6.5. receber o objeto nos termos do artigo 73, inciso II, e artigo 76 da Lei no 8.666/93; 

6.6. providenciar ambiente adequado para armazenamento do objeto do Contrato; 

 
VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 

7.1 § 1º.  O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 

pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
 

7.2 § 2º.  A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar com o COREN - BA e multa de acordo com a gravidade da 

infração, a saber: 

I) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 

efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
 

II) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 

fornecimento ou serviço não realizado; 
 

III) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

 
7.3 § 3º.  O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com 

atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

 
7.4 § 4º.  As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 

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

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

COREN – BA, designados por Portaria. 
8.2. O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, até a verificação da conformidade do 

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

8.3. Após verificar que o objeto deste contrato foi executado em conformidade com o especificado no 
Anexo Único deste contrato, o Servidor Responsável atestará o recebimento definitivo; 

 
IX – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

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

contratuais previstas na lei nº 8.666/93. 

§ 1º. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei 8.666/93 

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

 

X – CLÁUSULA DÉCIMA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 
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10.1. Os serviços deverão atender as exigências do Edital deste Processo; 
10.2. Os Preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 60 (sessenta) dias. 

 
XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

 
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

contrato.  
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.  
 

Salvador - BA,    de    de 2019. 

 
 

_____________________________________ 
CONTRATANTE 

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia 
Maria Inez Morais Alves de Farias 

Presidente 

 
 

 
___________________________________ 

CONTRATADA 

 
 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 
____________________________________ 

NOME: 
CPF: 

________________________________________________ 
NOME: 

CPF: 
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OBSERVAÇÕES:  

a) Nas propostas comerciais serão consideradas somente duas casas decimais, multiplicando-se o valor 

unitário pela quantidade solicitada, o valor total não poderá ser superior ao arrematado no sistema.  

b) Somente serão aceitas duas casas decimais após a vírgula para os preços unitário e total.  

c) A proposta comercial deverá conter planilha com preço unitário de todos os itens ofertados.  

d) O valor unitário de cada item não poderá ser superior ao valor unitário da planilha do anexo III.  

e) Os pedidos acima serão feitos de forma fracionada conforme a vigência da ata de registro de preço. 

Conselho Regional de Enfermagem Da Bahia. Processo nº 0038/2019 Pregão Eletrônico nº 018/2019 

Registro de Preços 001/2019.  

f) Após a disputa eletrônica, a licitante classificada em primeiro lugar, deverá apresentar planilha de 

custos, conforme especificado neste edital.  

g) Será desclassificada a licitante que não comprovar a exequibilidade da proposta, conforme 

especificado neste edital.  

h) Para fins de disputa de lances no sistema o licitante deve considerar o valor total por lote. 
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ANEXO V – DO EDITAL 

COMPROMISSO DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS EM ATA 

 

Atendendo ao disposto no Inciso I do Artigo 11 do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, declaro que 

aceito cotar os bens ou serviços com preço igual ao do licitante vencedor, conforme informado no site de 

mensagens do sistema eletrônico. Ciente de que os preços abaixo passam a ser parte integrante da Ata 

de Registro de Preços vinculada ao processo 038/2019, Pregão Eletrônico 018/2019, Registro de Preços 

001/2019, (implicando compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, sob pena de aplicação 

das penalidades legalmente estabelecidas).  

 

 

Item:  

Quantidade:  

Valor Unitário:  

 

Nome da Empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

Representante Legal:  

 

Data 

Assinatura do Representante Legal  

 

(Segue em anexo documento que comprova a representação legal referida acima) 

 


