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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 05/2015 

 

 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/2015 

HORÁRIO: a partir das 09:00 horas 

LOCAL: Rua Ciro Melo, nº. 1.374, Jardim Central, Dourados/MS. 

 

 

 

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren/MS, entidade 

fiscalizadora do exercício profissional, ex vi da Lei nº. 5.905, de 12/07/1973, com Sede na Rua 

Dom Aquino, nº 1.354, Centro, Conjunto Edifício Nacional, Campo Grande/MS, CEP: 79.002-

904, CNPJ nº. 24.630.212/0001-10, representado, neste ato, por seu Presidente Interventor Dr. 

Diogo Nogueira do Casal, brasileiro, enfermeiro, portador da carteira COREN/RO nº. 24.089, 

inscrito no CPF sob o nº. 135.926.502-20, designado pela Decisão Cofen nº 89, de 28/04/2014 e 

por meio de sua Pregoeira, a Sra. Meire Benites de Souza, torna público que se acha aberta a 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 

para contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços de instalação de rede 

elétrica, pontos de rede lógica e de telefonia – interna e externa - com fornecimento de todo o 

material para execução dos serviços, incluindo mão de obra, para adequação estrutural lógica e 

elétrica do novo imóvel da Subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do 

Sul – Coren/MS - na cidade de Dourados, conforme especificações, quantitativos e condições 

estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência e nas condições previstas neste Edital, 

constante do PAD Coren/MS nº. 642/2014, que será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 

17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 

8.666, de 21/06/1993, e suas alterações posteriores, Decreto nº. 3.555/2000, Lei Complementar 

nº. 123/2006 e demais Decretos e normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

 

 

O presente Edital encontra-se disponível aos interessados na Rua Dom Aquino, 1.354, 

Centro, Conjunto Edifício Nacional, Sobreloja, Campo Grande/MS, na Rua Ciro Melo, 

1.374, Jardim Central, Dourados/MS bem como no site 

www.corenms.gov.br/informacoes/licitacoes. 

 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sede do 

Coren/MS, no endereço supracitado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A sessão será 

conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designado (a) pela Portaria 

Coren/MS n°. 666, de 25 de março de 2013. 

 

http://www.corenms.gov.br/
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I. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de instalação de rede 

elétrica, pontos de rede lógica e de telefonia – interna e externa - com fornecimento de todo o 

material para execução dos serviços, incluindo mão de obra, para adequação estrutural lógica e 

elétrica do novo imóvel da Subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do 

Sul – Coren/MS - na cidade de Dourados, conforme as características, condições, obrigações e 

requisitos contidos neste instrumento e seus anexos. 

 

II. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Código de Despesas nº. 

5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 – Manutenção e conservação de bens imóveis. 

 

III. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que: 

 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação 

constante deste instrumento e seus anexos; 

 

3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

3.2. Será vedada a participação de empresas: 

 

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público. Caso participem do processo licitatório, 

estarão sujeitas às penalidades previstas no art. 97 da Lei nº. 8.666/93, por força do disposto no 

parágrafo único do mesmo artigo; 

 

b) Sob processo de falência, concordata ou insolvência civil; 

 

c) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

 

d) Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

e) Cooperativas, conforme decisão nos autos da Ação Civil Pública nº. 1082/2002, datada de 

05/06/2003, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, que tramitou perante a 20ª Vara do 

Trabalho de Brasília, na qual foi firmado acordo judicial pelo qual a União se comprometeu a 

não mais contratar cooperativas de mão-de-obra e ainda recomendar às suas autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista o estabelecimento dessas mesmas 

diretrizes (cláusula 5ª do acordo); 

 

f) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou 

Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, suspenso; 

 

g) Que estejam reunidas em consórcio ou coligação. 

http://www.corenms.gov.br/
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3.3. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, 

aquelas empresas que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do art. 3º, 

com a exceção do parágrafo seguinte, ambos do mesmo diploma legal. 

 

3.4. No ato do recebimento do Edital do Pregão Presencial nº. xx/2015 e seus Anexos, deverá a 

interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais 

omissões. 

 

3.5. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo 

com seu teor. 

 

3.5.1. QUESTÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS: deverão ser formuladas por escrito e 

dirigidas a Pregoeira, na sede do Coren/MS, situada na Rua Dom Aquino, nº 1.354, Centro, 

Conj. Edif. Nacional, Sobreloja, Campo Grande/MS, CEP 79.002-904, ou enviar no endereço 

eletrônico licitacao@corenms.gov.br. 

 

3.6. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a Pregoeira e protocolizadas nos dias 

úteis, das 10h00min às 16h00min, no endereço acima, até dois (2) dias úteis antes da data da 

abertura da sessão do pregão, conforme legislação vigente. 

 

3.6.1. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de vinte e quatro (24) horas. 

 

3.6.2. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG que 

comprove a legitimidade de quem a protocole, de acordo com os dados que constam em 

procuração, bem como o CNPJ da empresa, por documento original ou cópia autenticada. 

 

IV. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

4.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em 

conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e anexos. 

 

V. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) tratando-se de representante legal, cópia do documento oficial de identificação, o estatuto 

social, contrato social em vigor ou última alteração, ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

b) tratando-se de procurador, cópia do documento oficial de identificação, Carta de 

Credenciamento - Anexo II, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados da alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

http://www.corenms.gov.br/
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5.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo o documento original 

de identificação que contenha foto. 

5.2.1. Todas as licitantes deverão apresentar ou assinar perante a Equipe de Apoio, antes da 

entrega dos envelopes, a Carta de Credenciamento e a Declaração de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de Habilitação – Anexos II e III. A ausência destes documentos constitui 

motivo para a exclusão da licitante do certame. 

 

5.3. Será admitido apenas um (1) representante para cada licitante credenciada. 

 

5.4. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira. 

 

5.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios 

estabelecidos na Lei Complementar nº. 123/2006 deverá apresentar o descrito abaixo, sob pena 

de, não o fazendo no ato de credenciamento, anuir que se considere que renunciou ao seu direito: 

 

5.5.1. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL, comprovante de opção pelo simples 

obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; 

 

5.5.2. Quando não for optante pelo SIMPLES NACIONAL, Declaração de Imposto de 

Renda ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da 

supracitada Lei Complementar. 

 

VI. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser entregue fora dos 

Envelopes “A” e “B”, e ser apresentada de acordo com modelo estabelecido no Anexo III – 

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação. 

 

VII. DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

7.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo 

as propostas comerciais e os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados, 

separadamente, em dois (2) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa 

os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE “A” – PROPOSTA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2015  

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2015 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

  

http://www.corenms.gov.br/
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VIII. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “A” – PROPOSTA 

 

8.1. A proposta deverá: 

 

a) ser elaborada conforme modelo do Anexo IV - Proposta, em papel-timbrado da empresa 

e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada, rubricada em todas as folhas e ao 

final assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 

procuração; 

 

b) indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico – se houver –, bem como o nome e cargo de seu representante legal; 

 

c) ter validade não inferior a sessenta (60) dias, contados a partir da data de sua 

apresentação; 

 

d) conter descrição completa e detalhada dos produtos e serviços cotados, em 

conformidade com as especificações e demais características do Anexo I – Termo de 

Referência; 

 

e) conter o valor total por item, valor total do lote e valor global da proposta em moeda 

corrente nacional, em algarismos, com duas (2) casas decimais e por extenso, apurados à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: retirada, reinstalação, transportes, manutenção, troca 

de peças, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

 

f) conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital 

e de seus anexos, bem como as omissas, as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento e as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, 

exorbitantes ou iguais a zero. 

 

8.3. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por 

simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, 

possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

 

8.4. Para a correta elaboração da proposta, a licitante deverá examinar o Edital e atender a todas 

as exigências nele contidas e em seus anexos. 

 

8.5. O valor total do item será apresentado pela licitante na Proposta - Anexo IV do Edital. Os 

números posteriores à segunda casa decimal serão desconsiderados pela Sra. Pregoeira. Em caso 

de divergência entre a discriminação dos valores escritos em algarismos e os expressos por 

http://www.corenms.gov.br/
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extenso, serão considerados os valores mais vantajosos para o Coren/MS. A fase de lance 

tomará esse valor como referência. 

 

8.6. Caberá à Pregoeira decidir, motivadamente, acerca da aceitabilidade da Proposta quando 

houver divergência com o Edital e não implicar alteração no fornecimento do objeto do presente 

Edital. 

 

IX. DO PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. Para fins de estimativa de valores a serem pagos pelo Contratante à Contratada pelo 

fornecimento do objeto do presente Edital, utilizam-se como referência, os valores de: 

 

Item 1 - R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). 

Item 2 – R$ 916,67 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos). 

Item 3 – R$ 1.372,29 (um mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos). 

Item 4 - R$ 2.332,15 (dois mil e trezentos e trinta e dois reais e quinze centavos). 

Item 5 – R$ 2.195,51 (dois mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). 

 

9.2. As quantias apresentadas acima, não indicam qualquer compromisso futuro, tão somente 

refletindo valores estimados. 

   

X. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

 

a) seleção da proposta com menor preço total e das demais com preços até dez por cento 

(10%) superiores àquela; 

 

b) não havendo pelo menos três (3) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três (3). 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

10.2. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valores, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preço. 

 

10.2.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 

ordem de lances. 

 

10.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço. 

 

10.3.1. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no item XVIII deste edital. 

http://www.corenms.gov.br/
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10.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, considerando-se selecionado o último lance. 

10.5. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

 

10.6. O procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, quando a menor proposta 

ou o menor lance não for ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte beneficiária 

do regime diferenciado instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, será o que se segue: 

 

10.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento (5%) 

superiores à proposta mais bem classificada durante a etapa de lances. 

 

10.6.2. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

 

10.6.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no 

intervalo percentual de até 5% definido nos termos do subitem 10.6.1., será convocada 

para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o 

menor preço ou lance, no prazo máximo de cinco (5) minutos em situação de empate, sob 

pena de preclusão. Apresentada proposta nas condições referidas, proceder-se-á à análise 

da documentação de habilitação. 

 

10.6.2.2. Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte 

na forma do subitem anterior, será convocada a remanescente que porventura se enquadre 

na hipótese do subitem 10.6.1., na ordem classificatória, para, querendo, exercer o 

mesmo direito. 

 

10.6.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 

10.6.1., será realizado sorteio entre elas, definindo e convocando automaticamente os 

vencedores do sorteio para, querendo, formular melhores ofertas. 

 

10.7. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

10.8. No caso da sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fecho, ficarão sob a 

guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das licitantes, na sessão 

marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

XI. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das propostas na forma 

prescrita neste edital, proceder-se-á a abertura do Envelope “B”, para análise dos documentos de 

habilitação da primeira proponente classificada. 

http://www.corenms.gov.br/


 

 

 

 

 
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 
Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 
 
 

 

11.1.1. A classificação das propostas será feita pelo menor valor total. 

  

11.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados no 

item 11.9. 

 

11.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por cópia autenticada 

por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para autenticação pela 

Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

11.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

 

a) substituição e apresentação de documento; ou 

 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

11.5. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 

11.6. A Administração não se responsabilizará pela eventual impossibilidade de utilização dos 

meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa impossibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

11.7. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será declarada vencedora do certame. 

 

11.8. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 

11.9. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 

relacionados, os quais dizem respeito a: 

 

11.9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

b) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “a”, deste subitem; 
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c) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

11.9.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “c” do subitem 11.9.1. não 

precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

11.9.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

 

b) certidão de regularidade junto às Fazendas: Nacional, Estadual e Municipal da sede da 

licitante, bem como junto à Secretaria da Receita Federal, na forma da lei; 

 

c) certidão de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e para com o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

d) certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

 

11.9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.9.3.1. Certidões Negativas de Falência ou Concordata e Protesto de Títulos, expedidas pela 

Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede da 

licitante. 

 

11.9.3.2. Onde não houver uma Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser 

apresentada Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do 

domicílio ou da sede da licitante constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de 

Pedidos de Falência e Concordata, bem como, deverão ser apresentadas as certidões expedidas 

na quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento. 

 

11.9.4. DECLARAÇÃO RELATIVA À MÃO-DE-OBRA 

 

11.9.4.1. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 

conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 9.584, de 27/10/1999, de acordo com o modelo 

– Anexo V. 

 

11.9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

11.9.5.1. Ao menos uma (1) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto deste instrumento 

convocatório, na forma do art. 30, II, da Lei nº. 8.666/93, mediante atestado expedido por pessoa 
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jurídica de direito público ou privado, impresso em papel timbrado do emitente contendo razão 

social, CNPJ, endereço completo da Contratante e da Contratada, características dos serviços 

realizados, período de realização, data de emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do 

responsável pela emissão do atestado, sem rasuras ou entrelinhas. 

 

11.9.5.2. A empresa deverá comprovar o seu registro regular no CREA, incluindo o responsável 

técnico, que neste caso deverá ser Engenheiro Eletricista ou técnico de nível médio, também 

devidamente registrado e habilitado junto ao CREA da jurisdição da sede da licitante; 

  

11.9.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES E DOCUMENTOS 

 

11.9.6.1. Declaração conforme Anexo VI – Declaração de Compromisso e Idoneidade, 

elaborada em papel timbrado e subscrita pelo Representante Legal da Licitante ou Procurador 

credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração, assegurando a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 

11.9.6.2. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei 

Complementar nº. 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade 

fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. 

 

11.10. DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

BENEFICIÁRIAS DO REGIME DIFERENCIADO INSTITUÍDO PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 

 

11.10.1. A microempresa e empresa de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado 

instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, após a etapa de lances, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para habilitação, inclusive aquela que comprova sua 

regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 

 

11.10.2. Havendo alguma restrição na documentação comprobatória de sua regularidade 

fiscal, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame na sessão do pregão, nos 

termos do art. 43, § 1º, da supracitada Lei Complementar, após o que a Pregoeira dará 

ciência às licitantes desta decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo 

de dois (2) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento desta declaração, ou 

após o julgamento de eventuais recursos, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação. 

 

11.10.3. Após a intimação referida no subitem anterior, proceder-se-á na forma do item XII 

do presente Edital. 

 

11.10.4. Durante o prazo referido no subitem 11.10.2., não poderá ser exigida a assinatura 

do contrato. 

 

11.10.5. A não-regularização da situação fiscal no prazo e condições disciplinadas subitem 

11.10.2. implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, sendo facultado à 
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Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos 

deste Edital, ou revogar a licitação. 

 

11.11. OBSERVAÇÕES 

 

11.11.1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto 

licitado. 

 

11.11.2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 

certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 

 

11.11.3. Todos os documentos apresentados para comprovar a habilitação da licitante deverão 

apresentar identidade de número registro no CNPJ, vez que não será admitida a apresentação de 

documentos de estabelecimentos diversos, ressalvadas as certidões que só possam ser emitidas 

por meio do CNPJ da Matriz. 

 

11.11.4. A aceitação dos documentos obtidos via "internet" ficará condicionada à confirmação de 

sua validade, também por esse meio. 

 

11.11.5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 

Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 

considerado o lapso de noventa (90) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do 

certame. 

 

11.11.6. A apresentação de cópia reprográfica autenticada do certificado de registro cadastral de 

quaisquer órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 

com prazo de validade em vigor, supre as exigências referentes à apresentação dos documentos 

aludidos, com exceção da certidão de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na forma do que dispõe o art. 32, 

§ 2º, da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993. 

 

11.11.7. Só será aceito certificado de registro cadastral cujo objeto seja, comprovadamente, 

compatível com o objeto licitado. 

 

11.11.8. Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por qualquer processo de 

cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas 

naturais, competentes por força da Lei Federal nº. 8.935, de 18/11/1994, ou em publicação de 

órgão da imprensa, na forma da lei. 

 

11.11.9. Na hipótese da apresentação de documentos originais não acompanhados pelas 

respectivas cópias, estes serão anexados ao processo licitatório. 

 

11.11.10. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser 

substituídos por protocolos que apenas comprovem o seu requerimento. 

 

XII. DA ADJUDICAÇÃO 
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12.1. Verificado o atendimento às condições de habilitação da proponente que ofertou menor 

preço, esta será declarada vencedora. 

 

12.2. Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de habilitação, será 

examinada a documentação das subsequentes proponentes classificadas, na ordem de 

classificação, até que se encontre proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a 

respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação. 

 

XIII. DA FASE RECURSAL 

 

13.1. Uma vez adjudicado o objeto do presente certame à vencedora, as demais proponentes 

presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer de qualquer ato 

praticado durante a sessão do Pregão, sendo concedido à(s) recorrente(s) o prazo de três (3) dias 

úteis, contados da data da sessão, para apresentação das razões, ficando as demais proponentes 

intimadas para apresentarem contrarrazões em igual prazo, contados, todavia, do término do 

prazo da(s) recorrente(s). 

 

13.2. É assegurada vista dos autos a todos os presentes durante a própria sessão para fins de 

apresentação de razões ou contrarrazões de recurso. 

 

13.3. A petição de interposição do recurso poderá ser feita por escrito até o término da sessão. 

 

13.4. A falta de manifestação importará na perda do direito de recorrer. 

 

13.5. Os recursos não terão efeito suspensivo. 

 

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

aproveitamento. 

 

XIV. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à Presidência do Coren/MS para 

homologação. 

 

14.2. A adjudicação do objeto ou a homologação do resultado desta licitação não obriga o 

Coren/MS à aquisição do objeto licitado. 

 

XV. DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

instrumento de contrato, conforme Anexo VII – Minuta do Contrato deste Edital. 

 

15.2. A Adjudicatária deverá, no prazo de três (3) dias úteis contados da data da convocação, 

comparecer à Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS, das 09h00m 

às 17h00m, para assinar o instrumento de contrato. 
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15.3. Caso a licitante vencedora não apresente situação fiscal regular no ato da assinatura do 

contrato, ou caso venha a recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido 

e durante o prazo de vigência de sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se o 

Coren/MS o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, convocar a próxima 

licitante na ordem de classificação ou revogar a licitação. 

 

15.4. A licitante remanescente convocada na forma do subitem anterior se obriga a atender à 

convocação, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às 

penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação. 

 

XVI. DOS PRAZOS 

 

16.1. O prazo para dar início à execução dos serviços é de no máximo 03 (três) dias e deverão ser 

executados no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato. 

 

XVII. DO PAGAMENTO 

 

17.1. O Coren/MS pagará à Contratada, pelos serviços por ela prestados, o valor inscrito na Nota 

Fiscal/Fatura a ser emitida, após à entrega dos documentos conforme abaixo: 

 

17.2. Deverá ser apresentada ao Fiscal do contrato do Coren/MS a Nota Fiscal/Fatura, emitida 

em duas (2) vias, devendo conter no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a descrição do objeto, o 

número da nota de empenho e o número da conta bancária da Contratada, para depósito do 

pagamento, ou boleto bancário, o qual deverá ser efetuado no prazo de até dez (10) dias úteis 

após a apresentação; 

 

17.3. Na hipótese da Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 

documentação, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado 

para pagamento, de acordo com o relatório emitido pelo Setor Financeiro, ressalvado o direito da 

Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, 

caso em que o Contratante terá o prazo de cinco (5) dias úteis, a partir do recebimento, para 

efetuar análise e o pagamento; 

 

17.4. O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado pelo Fiscal do 

contrato, responsável pela solicitação do serviço; 

 

17.5. O Coren/MS reserva-se para si o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, 

a licitante não tiver fornecido o objeto por ela contratado, ou o fornecimento não estiver de 

acordo com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência; 

 

17.6. O pagamento somente poderá ser efetuado se a Contratada estiver em situação fiscal 

regular, isto é, desde que apresente as certidões elencadas no item 11.9.2., alíneas “a”, “b”, “c” e 

“d”  deste Edital; 

 

17.7. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela contratada. 
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XVIII. DAS PENALIDADES 

 

18.1. A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser 

aplicadas nas seguintes hipóteses: 

 

a) comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 

contratual; 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis 

ao Coren/MS. 

 

18.2. No caso de atraso injustificado, assim consideradas a inexecução parcial ou a inexecução 

total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a 

Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

a) advertência; 

b) multa de: 

1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor contratado acaso descumpridos os 

prazos contratuais, limitada a incidência a quinze (15) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

2) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos contratuais, 

por período superior ao previsto no subitem anterior, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

3) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

Coren/MS pelo prazo de até dois (2) anos. 

 

18.3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, e no art. 28 do Decreto nº. 

5.450, de 31/05/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco (5) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa, a licitante e a 

adjudicatária que: 

 

a) não retirar ou não aceitar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 
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18.4. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de advertência, 

suspensão temporária para licitar e contratar com o Coren/MS, e impedimento de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

18.5. O prazo para pagamento das multas será de cinco (5) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. A critério do Coren/MS e sendo possível, o valor devido será descontado da 

importância que a empresa tenha a receber em razão da prestação do serviço. Não havendo 

pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 

18.6. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº. 

8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados. 

 

18.6.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua 

petição de interposição original não tiver sido protocolizada. 

 

 

XIX. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

19.1. Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por servidor 

designado pelo Contratante. 

 

19.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

19.3. A licitante vencedora deverá manter preposto para representá-la sempre que for necessário, 

durante o período de vigência do contrato. 

 

 

XX. DA VISITA TÉCNICA 

 

20.1. A empresa interessada em participar da licitação poderá, através de técnico/profissional 

altamente capacitado realizar VISITA e VISTORIA nos aparelhos de ar condicionados em que 

serão prestados os serviços, para levantamento das informações necessárias a correta execução 

do objeto. 

 

20.2. A vistoria prevista acima e os demais elementos que integram este Edital e o Termo de 

Referência – Anexo I, são suficientes para os levantamentos necessários à elaboração da 

proposta, bem como ao desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a não 

incorrer em eventuais pretensões de acréscimos de serviços e preços. Não serão aceitas 

reclamações posteriores sob a alegação de aumento de serviços. 

 

20.3. Esta visita deverá ser realizada de segunda à sexta-feira, durante o horário comercial, e 

deverá ser previamente agendada com a Coordenação da Subseção, através do telefone (67) 
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3243-1754, contato Srª. Danielly. A Subseção está localizada na Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim 

Central – Dourados/MS – CEP: 79.805-030. 

 

20.4. O prazo para a visita técnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública. 

 

XXI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

21.1. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição 

legal, o foro da Justiça Federal da Sede do Coren/MS. 

 

21.2. É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

21.3. Fica assegurado ao Coren/MS o direito de, segundo seu interesse, revogar, a qualquer 

tempo e motivadamente, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

 

21.4. As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Coren/MS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

22.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

21.6. 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 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação em contrário da Pregoeira. 

 

21.7. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 

serem assinadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio, facultada às licitantes sua assinatura. 

 

21.7.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata. 

 

21.8. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como 

todas as propostas, serão rubricados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, facultada às licitantes 

presentes sua assinatura. 

 

21.9. O resultado do presente certame será divulgado no DOU e no endereço eletrônico 

www.corenms.gov.br. 

 

21.10. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no 

DOU. 

 

http://www.corenms.gov.br/
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21.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada após a formalização do contrato e da publicação de seu extrato no DOU, 

mediante solicitação escrita, na Rua Dom Aquino, 1.354, Centro, conjunto Edifício Nacional, 

Sobreloja, Campo Grande/MS. Decorridos sessenta (60) dias após, serão destruídos sem 

quaisquer formalidades. 

 

21.12. Até dois (2) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

21.13. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá até um (1) dia útil 

antes da data fixada para recebimento das propostas. 

 

21.14. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

21.15. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 

vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em 

dia sem expediente no Coren/MS. 

 

21.16. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira ou pela 

Autoridade Competente. 

 

21.17. Integram o presente Edital: 

 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Carta de Credenciamento  

Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação 

Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial  

Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador 

Anexo VI – Declaração de Compromisso e Idoneidade 

Anexo VII – Minuta de Contrato 

 

Campo Grande-MS, 07 de abril de 2015. 

 

 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do sul 

 

 

 

 

Diogo Nogueira do Casal 

Presidente Interventor 

 

 

 

Meire Benites de Souza 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de instalação de rede 

elétrica, pontos de rede lógica e de telefonia – interna e externa - com fornecimento de todo o 

material para execução dos serviços, incluindo mão de obra, para adequação estrutural lógica e 

elétrica do novo imóvel da Subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do 

Sul – Coren/MS - na cidade de Dourados, conforme as características, condições, obrigações e 

requisitos contidos neste instrumento e seus anexos. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação se faz necessária em virtude da mudança de endereço da Subseção em 

Dourados/MS, onde as estações de trabalho exigem adequações de layout da rede lógica, elétrica 

e de telefonia no novo prédio. 

2.2. Atualmente a nova sede da Subseção do Coren/MS possui 06 funcionários que não estão 

interligados em rede, nem ramais, pois o imóvel é do tipo residencial e não foi planejado para 

suportar um layout comercial, a estrutura de rede lógica e de telefonia é inadequada para os 

serviços prestados pelo Conselho, também os aparelhos de ar condicionado não estão em pleno 

funcionamento pela falta de rede elétrica apropriada. 

2.3. Há uma desorganização generalizada do ambiente, deixando a equipe sem controle em 

tempo real da situação de conectividade dos elementos de conexão e com dificuldades para fazer 

inscrição, renegociação, atualização de documentos, enfim atender os profissionais de 

enfermagem, gerando assim problemas operacionais; 

2.4. Para adequação às melhores práticas serão necessárias a organização e criação de novos 

pontos lógicos, elétricos e telefônicos, instalados em leitos apropriados, para suportar os 

funcionários atuais e os novos funcionários que serão contratos futuramente. 

3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão ser prestados no endereço abaixo: 

a) Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. 

4. CUSTO ESTIMADO   

4.1. O custo estimado da contratação será feita através da pesquisa de preços praticados no 

mercado, com julgamento pelo menor preço de cada grupo pelo serviço. 

5.1 PROPOSTA 
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5.2. A proponente deverá apresentar proposta de preço conforme as planilhas dos anexos deste 

Termo de Referência. Os preços deverão ser expressos em Reais e conter todos os tributos e 

encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

5.3. A Planilha de Formação de Preços de que trata o Anexo I deste Termo de Referência deverá 

ser preenchida com os preços cotados. 

5.4. Na proposta deverão ser apresentadas, ainda, quaisquer outras informações afins, que a 

proponente julgar necessárias ou convenientes. 

6. ADJUDICAÇÃO 

6.5. O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO, sendo 

declarada vencedora a Licitante que apresentar o Menor Preço do Grupo e que atender a todos os 

requisitos e exigências do certame. 

7. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

7.1. A prestação do serviço consiste da instalação de rede lógica com cabeamento estruturado, 

rede elétrica estabilizada e de telefonia – interna e externa - onde a Contratada fornecerá todos os 

materiais (tomadas, canaletas, caixas, espelhos, cabos, disjuntores, fios, parafusos, etc), 

ferramentas, equipamentos, peças, inclusive mão de obra, entre outros materiais para a perfeita 

execução do serviço: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR 

TOTAL 

1 

Instalação de pontos de rede lógica com cabeamento estruturado 

CAT 5, alocadas em canaletas em pvc, caixa aparente e com 

conector RJ45 femea, entre outros materiais para perfeita execução 

do serviço. 

10  

2 

Instalação de pontos telefônico, incluindo fiação interna para 

conexão com padrão de entrada, canaleta em pvc, fiação, com 

caixa aparente, conector RJ11 femea, entre outros materiais para 

perfeita execução do serviço. 

7  

3 

Instalação de pontos para Ar Condicionado, incluindo canaleta em 

pvc, fiação de 6mm, interligação no quadro de força, disjuntores e 

aterramento, entre outros materiais para perfeita execução do 

serviço. 

3  

4 Instalação de tomadas 127V NBR 14136 aparente, incluindo 

canaleta em pvc, fiação de 2,5mm, interligação no quadro de força, 
11  
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disjuntores e aterramento. 

5 

Instalação de nova unidade de medição de energia (padrão) com 

entrada trifásica com poste de concreto 7x100, com instalação de 

caixa de distribuição de energia interna com barramento trifásico 

de 100amp com disjuntor geral de 60 amp para suportar o novo 

padrão trifásico e instalação de aterramento geral para todas as 

tomadas de energia para ar condicionado e computadores.  Incluso 

disjuntores, aterramento, entre outros materiais para perfeita 

execução do serviço. 

1  

8. VISITA E VISTORIA 

8.1. A empresa interessada em participar da licitação poderá, através de técnico/profissional 

altamente capacitado realizar VISITA e VISTORIA no prédio em que será prestado o serviço, 

para levantamento das informações necessárias a correta execução do objeto deste Termo 

Referência. 

8.2. A vistoria prevista acima e os demais elementos que integram este Termo de Referência são 

suficientes para os levantamentos necessários à elaboração da proposta, bem como ao 

desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a não incorrer em eventuais 

pretensões de acréscimos de serviços e preços. Não serão aceitas reclamações posteriores sob a 

alegação de aumento de serviços. 

8.3. A visita/vistoria deverá ser agendada via telefone: 67 3421-8951, de segunda a sexta-feira, 

das 09:00 as 16:00h, ou no próprio endereço: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 

79.805-030, Dourados/MS. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. O prazo para dar início à execução dos serviços é de no máximo 03 (três) dias e deverão ser 

executados no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato. 

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93 e do 

fornecimento da mão-de-obra, das ferramentas, equipamentos e utensílios necessários para a 

perfeita execução dos serviços de instalação, objetos deste Termo de Referência e demais 

atividades correlatas, obriga-se a: 

10.1.2. Dar início à execução dos serviços de instalação de redes lógica, elétrica e de telefonia, 

num prazo máximo de 3 dias úteis após assinatura do contrato. 

10.1.3. Executar os serviços por meio de profissionais qualificados ao tipo de serviço que estiver 

sendo realizado. 
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10.1.4. Disponibilizar o aparelhamento técnico adequado para a prestação dos serviços, assim 

como todas as ferramentas e instrumentos eletrônicos de medição necessários, sem nenhum custo 

adicional para a Contratante. 

10.1.5. Executar os serviços que impliquem em desligamentos de energia elétrica, e outros que 

possam comprometer o normal funcionamento do Coren/MS, nos dias ou horários em que não 

houver expediente na unidade. 

10.1.6 Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes, quando da execução dos 

serviços. 

10.1.7 Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme 

constatada a sua necessidade. 

10.1.8 Relatar à fiscalização do serviço toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem 

funcional, constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização 

para execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco 

para o patrimônio público. 

10.1.9. Executar os serviços obedecendo ao disposto neste Termo de Referência, na proposta, 

nas instruções da Contratante e dos fabricantes dos equipamentos e dos materiais utilizados, na 

boa técnica e na legislação e normas pertinentes. No caso de apontamento de falhas, a Contratada 

deverá tomar prontamente as providências necessárias à correção, sem ônus para a Contratante. 

10.1.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no todo ou em 

parte, os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços 

e/ou materiais empregados. 

10.1.11. Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações da 

Contratada, portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do serviço e 

liberação no posto de vigilância da Contratante. 

10.1.12. Substituir, sempre que exigido pela fiscalização do serviço e independentemente de 

qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho 

cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante ou ao interesse do Serviço Público. 

10.1.13. Manter e entregar limpo e livre de restos de materiais e outros detritos o local dos 

serviços. 

10.1.14. Fornecer garantia de todos os serviços prestados, pelo prazo mínimo de um ano. 

10.1.15. Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo 

responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os 
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encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, 

conforme a natureza jurídica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de 

que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na 

legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da Contratada para com estes 

encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do Termo de Referência. 

10.1.16. Responder, civil, penal e administrativamente por quaisquer danos materiais ou pessoais 

ocasionados, direta ou indiretamente, à Contratante ou a terceiros, por seus empregados, por sua 

ação ou omissão, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho, na prestação dos serviços 

contratados, inclusive por acidentes, morte, perda ou destruições, devidamente apurado por 

competente processo administrativo, com direito ao contraditório e a ampla defesa. 

10.1.17. Ressarcir o valor correspondente aos danos causados em bens de propriedade da 

Contratante, o qual será calculado de acordo com o preço de mercado e recolhido  por depósito a 

favor da Contratante, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação, garantida 

previamente ampla defesa e contraditório. Se o valor dos danos não for pago, ou depositado, será 

automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência 

ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será cobrado administrativa e/ou 

judicialmente. A reparação dos danos causados em bens de propriedade de terceiros deverá ser 

efetuada aos mesmos, no prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da notificação. 

10.1.18. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do serviço, tais como: 

encargos sociais; trabalhistas; previdenciários; tributos; taxas; contribuições fiscais e parafiscais; 

emolumentos e suas majorações; traslados; transporte, alimentação; acomodações; etc., 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, inclusive seguro contra acidentes 

no trabalho, assim como ferramental, equipamentos de segurança, ficando ciente de que não se 

estabelece, por força da prestação de serviços objeto deste Termo de Referência, qualquer 

relação de emprego entre a Contratante e os empregados que a Contratada fornecer para 

execução dos serviços. 

10.1.19. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Termo de Referência.  

11. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da 

Contratante: 

11.1.2. Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços dentro 

das normas estabelecidas pelo Termo de Referência e Contrato. 
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11.1.3. Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha 

e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão 

executados. 

11.1.4. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste Termo, por meio 

de fiscal (is) especialmente designado(s) pelo Coren/MS, podendo o(s) mesmo(s) receberem 

assessoria de empresa especializada. 

11.1.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Serviço. 

11.1.6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

11.1.7. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança 

pelos serviços prestados. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão 

devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, 

teste e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente 

corrigidos. 

11.1.8. Efetuar os pagamentos devidos. 

11.1.9. Não permitir que a mão-de-obra disponibilizada pela Contratada execute tarefas em 

desacordo com as preestabelecidas no Contrato. 

11.1.10. Formalizar as solicitações de serviços por meio da Nota de Empenho e enviá-las à 

Contratada pelos meios de comunicação disponibilizados por esta. 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua assinatura tendo sua 

eficácia após publicação do seu extrato no DOU. 

13. A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da Contratante, com atribuições específicas, devidamente designado pelo 

Coren/MS. 

13.2. A fiscalização será exercida no interesse do Coren/MS e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 

sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

14. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital e/ou Contrato. 

http://www.corenms.gov.br/
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15. DO PAGAMENTO 

15.1. A Nota Fiscal dos serviços prestados 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, atestá-la. 

15.2. 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 (CRE), às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada e da certidão 

negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira. 

15.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

15.4. Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para o mesmo, a contratada fará jus a compensação financeira devida, desde a data limite 

fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento. Os encargos moratórios 

pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula: 

EM = N x Vp x (I / 365) 

Onde: 

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento. 

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do 

efetivo pagamento. 

Vp = Valor da parcela em atraso. 

I = IPCA anual acumulado (índice de preços ao consumidor ampliado do IBGE)/100. 

 

16. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

16.1. RECEBIMENTO DEFINITIVO: Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e 

o executado, bem como a qualidade e a integridade dos serviços prestados, incluindo os ajustes 

necessários, a FISCALIZAÇÃO emitirá o Recebimento Definitivo dos Serviços. Sendo 

desatendida qualquer determinação deste projeto básico, a FISCALIZAÇÃO solicitará à 

CONTRATADA o refazimento dos serviços, estabelecendo o prazo necessário para a sua 

execução. 

16.2. O prazo para a emissão do RECEBIMENTO DEFINITIVO pela FISCALIZAÇÃO será 

após 15 (quinze) dias, desde que os mesmos, após a devida análise, atendam os requisitos 

constantes no Termo de Referência. 

16.3. Só haverá o RECEBIMENTO DEFINITIVO, após a análise da qualidade dos serviços, 

resguardando-se ao Coren/MS o direito de não receber serviços cuja qualidade seja 

comprovadamente baixa.  

http://www.corenms.gov.br/
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16.4. Verificada, pela FISCALIZAÇÃO, a baixa qualidade dos serviços prestados, poderá a 

CONTRATADA aplicar as penalidades previstas em lei.  

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO ELEMENTO DE DESPESA 

5.2.2.1.133.90.39.002.017 Manutenção e conservação de bens imóveis 

 

18. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

18.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 

de difícil ou impossível reparação. 

19. DA FUNDAMENTAÇÃO 

19.1.  A presente contratação está fundamenta nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, e demais normas pertinentes à espécie. 

20. ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

20.1. Anexo I - Modelo de proposta de preço 

Campo Grande, 29 de janeiro de 2015. 

Ismael Pereira dos Santos 

Responsável pelo Projeto 

 

Assessor Técnico 

 

Osvaldo Sanches Júnior 

Analista de Sistema 

 

Aprovo o presente Termo de Referência, conforme proposto. 

 

Dr. Diogo Nogueira do Casal 

Presidente Interventor 

 

http://www.corenms.gov.br/
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

A proponente deverá preencher os itens da Planilha de Formação de Preços. 

 

Nos valores deverão estar inclusos o fornecimento da mão-de-obra, materiais, peças, 

ferramentas, equipamentos, utensílios e demais atividades correlatas necessárias para a perfeita 

execução dos serviços de instalação. 

 

Nos valores informados estão compreendidos, além dos tributos, todos e quaisquer encargos que, 

direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado.  

 

Grupo 1 – Serviços de Rede Lógica 

ITEM DESCRIÇÃO UNI. QTDE VALOR TOTAL 

1 

Instalação de pontos de rede lógica 

com cabeamento estruturado CAT 5, 

alocadas em canaletas em pvc, caixa 

aparente e com conector RJ45 femea, 

entre outros materiais para perfeita 

execução do serviço. 

SERV 10  

2 

Instalação de pontos telefônico, 

incluindo fiação interna para conexão 

com padrão de entrada, canaleta em 

pvc, fiação, com caixa aparente, 

conector RJ11 femea, entre outros 

materiais para perfeita execução do 

serviço. 

SERV 7  

Valor total do grupo 1  

Grupo 2 – Serviços de Rede Elétrica 

3 

Instalação de pontos para Ar 

Condicionado, incluindo canaleta em 

pvc, fiação de 6mm, interligação no 

quadro de força, disjuntores e 

aterramento, entre outros materiais 

para perfeita execução do serviço. 

SERV 3  

4 Instalação de tomadas 127V NBR 

14136 aparente, incluindo canaleta em 
SERV 11  

http://www.corenms.gov.br/
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pvc, fiação de 2,5mm, interligação no 

quadro de força, disjuntores e 

aterramento. 

5 

Instalação de nova unidade de 

medição de energia (padrão) com 

entrada trifásica com poste de 

concreto 7x100, com instalação de 

caixa de distribuição de energia 

interna com barramento trifásico de 

100amp com disjuntor geral de 60 

amp para suportar o novo padrão 

trifásico, e instalação de aterramento 

geral para todas as tomadas de energia 

para ar condicionado e computadores.  

Incluso disjuntores, aterramento, entre 

outros materiais para perfeita 

execução do serviço. 

SERV 1  

Valor total do grupo 2  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento, a empresa _____________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº 

__________, com sede na _______________(endereço completo), por seu(s) representante(s) 

legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como procurador, o Sr. (a) _______________ 

(qualificação completa); inscrito no CPF nº. ________; portador do RG nº. ______________, 

residente em ____________ (endereço completo), ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES 

para representá-la em todos os atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº. 05/2015 do 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL – COREN/MS, 

podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos 

ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e 

intimações, assinar declarações e contratos oriundo desta Licitação, enfim, praticar todos os atos 

necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 

 

______________________, em ______ de ___________________ de 2015. 

 

______________________________________ 

Razão Social 

(assinatura do(s) representante(s) legal (is) do proponente e carimbo). 

 

 

 

(OBS.: A PROCURAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE A PREGOEIRA OU EQUIPE DE APOIO NO ATO DA ABERTURA DA 

SESSÃO DO PREGÃO POR OCASIÃO DO CREDENCIAMENTO) 

http://www.corenms.gov.br/
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ANEXO III 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

 

 

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

 

 

 

A __________________ (nome ou razão social da empresa), CNPJ/MF nº. 

________________(nº. do cadastro), localizada na _______________(endereço completo), 

declara, sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os 

requisitos de habilitação estabelecidos para o certame licitatório do Conselho de Enfermagem de 

Mato Grosso do Sul – Coren/MS, Pregão Presencial nº. 05/2015. 

 

 

 

 

_______________, ____de ________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nome: _________(Representante Legal) 

RG. nº._______________(do signatário) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA OU 

PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E 

APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ N°.  _______________/_____-___ 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2015 

 

Lote 1 – Serviços de Rede Lógica 

ITEM DESCRIÇÃO UNI. QTDE VALOR TOTAL 

1 

Instalação de pontos de rede lógica 

com cabeamento estruturado CAT 5, 

alocadas em canaletas em pvc, caixa 

aparente e com conector RJ45 femea, 

entre outros materiais para perfeita 

execução do serviço. 

SERV 10  

2 

Instalação de pontos telefônico, 

incluindo fiação interna para conexão 

com padrão de entrada, canaleta em 

pvc, fiação, com caixa aparente, 

conector RJ11 femea, entre outros 

materiais para perfeita execução do 

serviço. 

SERV 7  

Valor total do lote 1  

Lote 2 – Serviços de Rede Elétrica 

3 

Instalação de pontos para Ar 

Condicionado, incluindo canaleta em 

pvc, fiação de 6mm, interligação no 

quadro de força, disjuntores e 

aterramento, entre outros materiais 

para perfeita execução do serviço. 

SERV 3  

4 

Instalação de tomadas 127V NBR 

14136 aparente, incluindo canaleta em 

pvc, fiação de 2,5mm, interligação no 

quadro de força, disjuntores e 

SERV 11  
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aterramento. 

5 

Instalação de nova unidade de 

medição de energia (padrão) com 

entrada trifásica com poste de 

concreto 7x100, com instalação de 

caixa de distribuição de energia 

interna com barramento trifásico de 

100amp com disjuntor geral de 60 

amp para suportar o novo padrão 

trifásico, e instalação de aterramento 

geral para todas as tomadas de energia 

para ar condicionado e computadores.  

Incluso disjuntores, aterramento, entre 

outros materiais para perfeita 

execução do serviço. 

SERV 1  

Valor total do lote 2  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 

 

Valor total global: R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

 

Validade da Proposta: ___ (_______) dias, observado o prazo mínimo de sessenta (60) dias. 

 

No preço cotado deverão incluir todos os custos com mão de obra, peças, materiais, 

equipamentos, encargos sociais, transportes, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas 

diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para execução do serviço licitado. 

 

Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e condições 

do presente Edital. 

 

Local e Data 

 

 

_______________________________________________________________ 

(Razão Social) 

(Nome do Representante Legal ou Procurador Credenciado) 

 

 

 
(OBS.: PODERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE PROPOSTA. PODERÃO SER 

JUNTADOS A PROPOSTA, FOLHETOS, FOLDERS E PROPAGANDAS REFERENTES AO MODELO OFERTADO. DENTRO DE 

PARENTESES E EM NEGRITO SÃO OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS LACUNAS) 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES 

 

 

 

......................................................................, inscrito no CNPJ sob o nº................................, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador do RG 

nº................................ e do CPF nº. ............................................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, 

de 27/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 

 

....................................., em...................de.....................................de 2015. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa proponente e carimbo) 

 

 

 

(OBSERVAÇÃO: em caso de afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VI – MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E 

IDONEIDADE 

 

 

Declaração de Compromisso e Idoneidade 

 

 

A ___________________(razão social), inscrita no CNPJ/MF nº. ________________, por 

intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para 

fins de participação no Pregão Presencial nº. 05/2015 que: 

 

• os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de 

todas as informações; 

 

• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e 

 

• inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

___________________, _____ de _________________ de 2015. 

 

 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(nome/cargo/assinatura) 

 

 

 

 
(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA OU 

PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E 

APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ___/2015 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA 

E DE TELEFONIA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL E 

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

___________________________.  
 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL – 

COREN/MS, entidade fiscalizadora do exercício profissional, ex vi da Lei nº. 5.905, de 12 de 

julho de 1973, com sede na Rua Dom Aquino, nº 1.354, Centro, Conjunto Edifício Nacional, 

Campo Grande/MS, CEP: 79.002-904, CNPJ nº. 24.630.212/0001-10, representado, neste ato, 

por seu Presidente Interventor Dr. DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, brasileiro, enfermeiro, 

portador da carteira COREN/RO nº. 24.089, inscrito no CPF sob o nº. 135.926.502-20, 

designado pela Decisão Cofen nº 89, de 28/04/2014, doravante denominado CONTRATANTE e 

a sociedade empresária ________________________, com sede na __________________, nº 

_____, na cidade _____________, inscrita no CNPJ sob o nº. ___________________, neste ato 

representada por ___________________, portador (a) da Carteira de Identidade - RG nº 

________________ e CPF nº _________________, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente contrato, realizado mediante procedimento licitatório, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o nº. 05/2015, decorrente do Processo Administrativo 

Coren/MS n°. 642/2014, observadas as especificações constantes do Edital, regido pela Lei nº. 

10.520/02, Decreto nº. 3.555/00, Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e legislação pertinente, bem 

como pelas normas e condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada na 

prestação de serviços de instalação de rede elétrica, pontos de rede lógica e de telefonia – interna 

e externa - com fornecimento de todo o material para execução dos serviços, incluindo mão de 

obra, para adequação estrutural lógica e elétrica do novo imóvel da Subseção do Conselho 

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren/MS - na cidade de Dourados, 

conforme as características, condições, obrigações e requisitos contidos no Anexo I – Termo de 

Referência do Edital do Pregão Presencial nº. 05/2015, independentemente de transcrição. 

 

1.2. A Contratada ficará obrigada a aceitar, mantidas as mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até vinte e cinco por cento (25%) do valor 

inicial do contrato, atualizado financeiramente.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
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2.1. A vigência deste contrato será de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura de seu 

termo, e terá eficácia a partir da publicação de seu extrato no D.O.U. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO  

 

3.1. O valor total deste Contrato é de R$ ________ (________________________), inclusos 

todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato; 

 

3.2. Pela execução dos serviços de rede lógica – Lote 1, com fornecimento de todo o material 

para realização dos serviços, sem ônus adicional, o Contratante pagará à Contratada os valores 

abaixo, após a conclusão dos serviços: 

 

3.2.1. Item 1 – Instalação de pontos de rede lógica (internet), o valor de R$ 

_______________ (______________________________________); 

 

3.2.2. Item 2 - Instalação de pontos telefônico, o valor de R$ __________ ( 

_________________ ); e/ou 

 

3.3. Pela execução dos serviços de rede elétrica – Lote 2, com fornecimento de todo o material 

para realização dos serviços, sem ônus adicional, o Contratante pagará à Contratada os valores 

abaixo, após a conclusão dos serviços: 

 

3.3.1. Item 3 – Instalação de pontos para Ar Condicionado, o valor de R$ ____________ 

(____________________________________________); 

 

3.3.2. Item 4 - Instalação de tomadas 127V NBR 14136 aparente, o valor de R$ 

___________ (____________________________________________);  

 

3.3.3. Item 5 - Instalação de novo padrão trifásico, nova caixa de distribuição, aterramento 

geral, o valor de R$ _____________ ( ___________________________________ ); 

 

 

3.4. O preço permanecerá fixo e irreajustável até o advento do termo final do prazo de vigência 

do contrato; 

 

3.5. A Contratada deverá apresentar as respectivas Notas Fiscais/Faturas de Serviço ao 

Contratante com prazo mínimo de dez (10) dias úteis entre seu recebimento no Coren/MS e a 

respectiva data de vencimento, sujeitando-se a prorrogar as datas de vencimento na ocorrência de 

entregas com prazos inferiores ao aqui estabelecido;  

 

3.6. Junto com a Fatura ou Nota Fiscal de Serviços, faz-se necessária a apresentação dos 

respectivos comprovantes de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal, 

regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao fundo de garantia por tempo de serviço 

(FGTS) e certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); devendo conter no corpo das Notas 
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Fiscais/Faturas, a descrição do objeto, o número do Contrato e o número da Conta Bancária da 

Contratada; 

 

3.7. Havendo erro nas Notas Fiscais/Faturas de Serviços ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, aquelas serão devolvidas 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(s) 

respectivas Notas Fiscais/Faturas de Serviços não acarretando qualquer ônus para o Contratante; 

 

3.8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada; 

 

3.9. 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; 

 

3.10. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dia após a realização dos serviços, a partir da 

apresentação da Fatura ou Nota Fiscal de Serviços, devidamente atestada e aceita pelo gestor 

designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, conforme disposto no art. 67 da 

Lei nº. 8.666/1993; 

 

3.11. 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/MS serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

 

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; 

 

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

 

I = i/365 I = (6/100)/365 I = 0,00016438 

onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Código de Despesas nº. 

5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 – Manutenção e conservação de bens imóveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

5.1. Além daquelas determinadas pelo instrumento convocatório e por leis, decretos, 

regulamentos e demais dispositivos legais, o Contratante obrigar-se-á a: 

 

a) Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação; 
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b) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto qualitativo, 

anotando em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de 

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte daquela; 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada com 

relação ao objeto do contrato; 

d) Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio de servidor do 

Contratante designado por autoridade competente do Coren/MS; 

e) Permitir acesso dos empregados da contratada às dependências do Coren/MS para execução 

dos serviços, desde que uniformizados e identificados;  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

6.1. Constituem obrigações da Contratada, além daquelas que derivam do instrumento 

convocatório e da natureza do próprio objeto do contrato: 

 

a) Executar fielmente o objeto deste contrato, comunicando imediatamente ao Contratante a 

ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 

b) Abster-se de transferir a outrem o objeto deste contrato, exceto nos casos de subcontratação 

parcial, desde que expressamente autorizados pelo Coren/MS; 

c) Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos 

serviços, incluídas as demais despesas referentes aos impostos, contribuições, bem como o que 

mais se fizer necessário ao perfeito cumprimento do objeto deste contrato; 

d) Abster-se de promover publicidade de seus serviços usando o objeto deste contrato, salvo se 

expressamente autorizada pelo Coren/MS; 

e) Executar objeto deste Contrato com qualidade de modo a atender as exigências do 

Contratante, utilizando o Anexo I do Edital como referência, cabendo-lhe total e exclusiva 

responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação que rege a execução deste 

contrato, com ênfase na constitucional, tributária, civil, previdenciária, trabalhista, segurança e 

higiene do trabalho, bem como aos comandos do Estatuto Federal de Licitações; 

f) Promover a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à execução 

dos serviços assumidos; 

g) Cuidar para que os profissionais destinados à prestação de serviços objeto deste contrato não 

tenham qualquer vínculo trabalhista com o Contratante, sendo remunerados, exclusivamente, 

pela Contratada e a ela vinculados; 

h) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao Contratante, por dolo ou 

culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos ou empregados; 

i) Responder por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, ligadas ao cumprimento deste 

contrato; 

j) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Coren/MS; 

k) A CONTRATADA deverá oferecer garantia de um ano para os serviços executados, devendo 

efetuar reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem neste 

período, independentemente de qualquer pagamento da CONTRATANTE; 

l) Informar ao Contratante, no ato de assinatura do Contrato, e sempre que houver alteração, o 

nome, o endereço e telefone do responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, 

comunicações e reclamações; 
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m) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 

noturnos; 

n) Respeitar as normas e procedimentos do Contratante, inclusive de acesso às dependências do 

Coren/MS; 

o) Manter seus funcionários identificados por crachá, ou com uniformes da empresa, quando da 

execução dos serviços nas dependências do Coren/MS, devendo substituir imediatamente todo e 

qualquer um deles julgados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do 

Contratante, procedendo à devida comunicação quando do desligamento do referido funcionário;  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - São de responsabilidade da Contratada os ônus resultantes de 

quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou de 

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 

força da lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. Durante a vigência do Contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por Servidor 

designado pelo Contratante. 

 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Servidor deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

7.3. A Contratada deverá manter preposto durante o período de vigência do Contrato, para 

representá-la sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

 

8.1. A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser 

aplicadas nas seguintes hipóteses: 

 

a) comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 

contratual; 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis 

ao Coren/MS. 

 

8.2. No caso de atraso injustificado, assim consideradas a inexecução parcial ou a inexecução 

total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a 

Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de: 

1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor contratado acaso descumpridos os 

prazos contratuais, limitada a incidência a quinze (15) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

http://www.corenms.gov.br/


 

 

 

 

 
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 
Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 
 
 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

2) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos contratuais, 

por período superior ao previsto no subitem anterior, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

3) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

Coren/MS pelo prazo de até dois (2) anos. 

 

8.3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, e no art. 28 do Decreto nº. 

5.450, de 31/05/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco (5) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa, a licitante e a 

adjudicatária que: 

a) não retirar ou não aceitar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 

 

8.4. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de advertência, 

suspensão temporária para licitar e contratar com o Coren/MS, e impedimento de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

8.5. O prazo para pagamento das multas será de cinco (5) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. A critério do Coren/MS e sendo possível, o valor devido será descontado da 

importância que a empresa tenha a receber em razão da prestação do serviço. Não havendo 

pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

8.6. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº. 

8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados. 

8.6.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico 

ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de 

interposição original não tiver sido protocolizada. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  

 

9.1. Este Contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, independente de notificação ou 

interpelação judicial, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/1993, 

considerando-se especialmente as seguintes hipóteses: 

a) O não-cumprimento, ou o cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos; 

b) O atraso injustificado na entrega do objeto; 
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c) A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante; 

d) A cessão ou transferência total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com 

terceiros, a fusão, a cisão ou a incorporação, não admitidas neste Contrato; 

e) O não-atendimento das determinações regulares do empregado do Contratante designado para 

acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

f) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no 

processo administrativo correspondente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

  

10.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste contrato serão dirimidas, 

nos termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, no foro da Seção 

Judiciária da sede do Contratante, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento de contrato em três vias 

de igual teor, que vão assinados pelas partes, que se comprometem a cumprir o presente em 

todas as suas cláusulas e condições, tudo de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e 

suas alterações posteriores. 

 

 

Campo Grande/MS, ______ de __________________de 2015.  

 

 

________________________________________________________________ 

CONTRATANTE – Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

 

 

 

________________________________________________________________  

CONTRATADA  

 

 

DE ACORDO: 

 

 

__________________________ 

Procuradoria Geral do Coren/MS 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

1__________________________   2_______________________________  

Nome - CPF      Nome - CPF 
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