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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP  

N°. 008/2018 

PAD Nº 197/2018 

 

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - AM, entidade fiscalizadora do 
exercício profissional ex vi da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, com sede na Av. 
André Araújo, 619, Aleixo Manaus/AM, CEP: 69.060-000, CNPJ nº. 04.667.846/0001-30, 
e este Pregoeiro, designado pela Portaria COREN – AM Nº 499 de 11 de setembro de 
2018, publicada no DOU, pág. 53, em 19 de setembro de 2018, tornam público, na forma 
da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da 
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente da Lei n.º 8.666/1993, que se acha 
aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, do tipo MENOR VALOR 
POR GRUPO, em regime de execução indireta, por empreitada e por preço unitário, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital, constante do PAD COREN-AM nº. 
196/2018. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/11/2018 

HORÁRIO: 11:00 hs (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 926235 

 

I. DO OBJETO 

1.1. O presente edital tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de serviços e materiais gráficos e confecção de camisas 
para atender a demanda do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, pelo 
período de 12(doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas neste instrumento. 

1.2. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no 
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

II. DOS VALORES ESTIMADOS DA LICITAÇÃO 

2.1 A despesa com a aquisição objeto desta licitação está estimada da seguinte forma:  

GRUPO 1: R$ 113.756,00 

GRUPO 2: R$ 217.092,50 

GRUPO 3: R$ 28.028,83 

http://www.corenam.gov.br/
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GRUPO 4: R$ 28.691,20 

GRUPO 5: R$ 94.625,00 

GRUPO 6: R$ 47.940,00 

Conforme planilhas de preço estimado, anexo II deste instrumento. 

III. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão especificamente para os GRUPOS 3, GRUPO 4 e 
GRUPO 6 exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do 
art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, previamente credenciadas no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico 
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.  

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

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

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

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

3.4. Não poderão participar deste Pregão: 

a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação; 

c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

d) empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no 
art.72, §8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

e) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da 
Lei nº 8.429/92; 

http://www.corenam.gov.br/
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f) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

f.1) Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas 
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco 
importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou 
mesmo a atuação no processo licitatório. 

 g) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

h) empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com 
o objeto deste Pregão; 

i) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação  extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

j) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

k) a participação de consórcio de empresas por inexistirem demanda que justifique 
a aglutinação de competências conexas que apresentem suas especificidades, o 
que justificaria a união de empresas, pois a Contratada deve ter apenas 
competência a ser comprovada por meio de atestado (s) de capacidade técnica, 
para executar o objeto licitado; 

l) empresários que tenham em seu quadro dirigente ou empregado do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, bem como ex-empregados, até 6 
(seis) meses após a sua demissão; 

m) a participação de cooperativas, pois o serviço a ser executado  apresenta 
características incompatíveis com a organização do trabalho nesta modalidade, tais 
como:  

m.1) Mecanismos de comando e controle visando assegurar a adoção de 
métodos e padrões que serão rotineiramente cobrados;  

  m.2) Relação de hierarquia técnica e funcional entre os profissionais; 

  m.3) Níveis diferenciados de responsabilização técnica. 

IV. DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Por se tratar de serviço/material exclusivo e não existir a intenção de liberar a figura 
do carona, nem a participação de outros Órgãos, O Conselho Regional de Enfermagem 
do Amazonas – COREN-AM será o único Órgão participante do certame, portanto, o 
responsável pela condução da licitação e gerenciador da Ata de Registro de Preços. 

4.3. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, com eficácia após sua publicação no Diário Oficial. 

http://www.corenam.gov.br/
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4.4. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, ficando os 
fornecedores nela incluídos obrigados a celebrar as ordens de fornecimento ou contratos 
que advierem nas condições estabelecidas neste edital. 

4.5. Não será permitida a adesão ao registro de preços oriundo deste edital, tendo em 
vista tratar-se de serviço/material de uso exclusivo desta autarquia. 

4.6. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será 
convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.  

4.6.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser 
convocada, poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo Conselho Regional de Enfermagem do 
Amazonas. 

4.6.2. É facultado ao Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, quando a 
convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.  

4.7. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 do Decreto 
n.º 7.892/2013.  

4.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

4.9. Será realizada periodicamente pesquisa de mercado visando a comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados. 

4.10. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços será de no máximo 
12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído 
o do vencimento.  

4.11. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto n.º 7.892/2013.  

4.11.1. Nessa hipótese, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, por 
razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório.  

4.12. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o Órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem 
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

4.12.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 
de penalidade.  

http://www.corenam.gov.br/
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4.13. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

4.13.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  

4.13.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.  

4.14. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o Órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

4.15. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

4.15.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

4.15.2. não assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável;  

4.15.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou  

4.15.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.  

4.16. O cancelamento do registro de preços nas hipóteses previstas neste item, será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.  

4.17. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados:  

4.17.1. por razão de interesse público; ou  

4.17.2. a pedido do fornecedor.  

4.18. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 
concluídos os procedimentos de ajuste, o Conselho Regional de Enfermagem do 
Amazonas fará o devido apostilamento da Ata de Registro de Preços e informará aos 
fornecedores registrados a nova ordem de classificação.  

4.19. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 

V. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o COREN-AM convocará o primeiro 
fornecedor classificado, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos 
propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a partir da data da convocação. 

http://www.corenam.gov.br/
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5.2. O COREN-AM convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

5.2.1. O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo COREN-AM. 

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

5.3. É facultado ao COREN-AM, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado. 

5.3.1. A convocação dos licitantes remanescentes de que trata o item 5.3 estará 
condicionada à apresentação dos documentos previstos neste edital, conforme § 3º 
do Art. 11 do Decreto nº 7.892/13. 

5.3.2. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 11 do Decreto nº. 7.892/13, a 
habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada 
quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas 
hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº. 7.892/13; 

5.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preços terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme o artigo 14 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 

VI. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1. Credenciamento: 

6.1.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (Art. 3º, § 1º do Decreto nº 5.450/2005). 

6.1.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. 

6.1.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

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

6.1.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao COREN-AM, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros (Art. 3º, § 5º do Decreto nº 5.450/2005). 
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6.1.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

6.2. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de conexão ao sistema 
eletrônico Comprasnet, bem como pela digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

6.2.1. Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 

6.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 28 do Decreto nº 5.450, 
de 31 de maio de 2005, e na legislação pertinente. 

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

6.2.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da  inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou, ainda, em razão de desconexão. 

6.3. Recebimento das Propostas: 

6.3.1. O licitante deverá observar as datas e horários limites previstos para entrega 
e abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 
disputa. 

6.3.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão 
pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, 
serão registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

6.3.3. O licitante no momento da elaboração e envio de sua proposta, deverá 
enviar, obrigatoriamente, através de campo próprio do Sistema, as declarações de 
inexistência de fato superveniente e de que o mesmo não emprega menor, as 
quais somente serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando 
também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos fornecedores, por solicitação 
do pregoeiro. 

6.3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, no ato de envio de sua 
proposta, em campo próprio do Sistema, deverão declarar que atendem aos 
requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei. 

6.3.4.1. A não entrega da Declaração indicará que a microempresa, ou 
empresa de pequeno porte, optou por não utilizar os benefícios previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006.  

http://www.corenam.gov.br/
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 6.3.5. O licitante deverá encaminhar sua proposta de preços preenchendo o campo 
 específico no Comprasnet.  

6.3.5.1. A licitante deverá anexar em campo específico do Comprasnet a 
planilha de preços atualizada. 

6.3.5.2. As especificações constantes da planilha de preços que não estejam 
de acordo com o especificado no Termo de Referência - Anexo I do Edital 
levarão à desclassificação do licitante. 

6.3.6. O preenchimento da proposta, bem como a inclusão de seus anexos, no 
sistema Comprasnet, é de exclusiva responsabilidade do licitante, não cabendo ao 
COREN-AM qualquer responsabilidade. 

6.3.7. Até a data e hora definidas para abertura das propostas, o licitante poderá 
retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

6.3.8. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 
que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos no Edital. 

6.3.8.1. Constatada a existência de proposta(s) manifestamente inexequível 
(eis), esta(s) será(ão) desclassificada(s) pelo pregoeiro, ficando o(s) 
respectivo(s) licitante(s) impedido(s) de participar da etapa de lances. 

6.3.9. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, podendo os participantes acompanhar o resultado da análise em tempo 
real. 

6.3.10. As propostas classificadas pelo pregoeiro serão ordenadas pelo sistema, 
automaticamente, e só estas participarão da etapa de lances. 

6.4. Sessão de disputa: 

6.4.1. No horário previsto no Edital o pregoeiro dará início à fase competitiva 
quando, então, os licitantes poderão encaminhar seus lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico. 

6.4.2. Se por algum motivo a sessão de disputa não puder ser realizada na data e 
horário previstos, os participantes deverão ficar atentos à nova data e horário que 
serão disponibilizados no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, opção “informações do pregão”. 

6.4.3. Os lances deverão ser formulados sobre o preço total global do grupo, 
conforme Planilha de Preços – Anexo II do Edital. 

6.4.4. Os lances serão registrados no sistema, de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes. 

6.4.5. Cada licitante será imediatamente informado do recebimento do seu lance e 
do valor consignado no registro. 

6.4.6. Será permitido ao licitante oferecer lance superior ao menor lance registrado 
no sistema, desde que inferior ao último por ele ofertado e diferente de qualquer 
lance válido. 

http://www.corenam.gov.br/
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6.4.7. Não serão aceitos mais de um lance de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.4.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades previstas no item XIV deste Edital. 

6.4.9. Durante o transcurso da sessão, os participantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor 
dos lances aos demais licitantes. 

6.4.10. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, 
lance cujo valor for considerado inexequível. 

6.4.11. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. O pregoeiro, assim que possível, dará continuidade à sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.4.12. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa do pregoeiro aos participantes. 

6.4.13. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, 
emitido pelo pregoeiro aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de 
até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.4.14. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado, 
como critério de desempate,  preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei 
Complementar 123/06. 

6.4.14.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço. 

6.4.14.2. Para efeito do disposto na condição anterior, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio 
da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, 
obrigatoriamente, abaixo da primeira colocada, situação em que, 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o 
objeto deste Pregão. 

b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno 
porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o 
sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes 
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que porventura se encontrem na situação descrita nesta condição, na 
ordem classificatória para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem na 
hipótese descrita nessa condição, o sistema fará o sorteio eletrônico, 
definindo e convocando automaticamente, a vencedora para o 
encaminhamento da oferta final do desempate. 

6.4.14.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta seção, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

6.4.14.4. O disposto nesta seção somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

6.5. Procedimentos posteriores à sessão de disputa: 

 6.5.1. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
 compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação. 

6.5.1.1. O pregoeiro poderá encaminhar contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

6.5.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, 
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.5.2. O pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a 
negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 

6.5.3. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 
seus preços  ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, sendo os 
mesmos, observado o disposto no item 5 deste Edital, registrados na ata de 
realização da sessão pública do pregão. 

6.5.4. O Gestor do processo deverá realizar periodicamente pesquisa de mercado, 
visando comprovar a vantajosidade dos preços registrados. 

VII. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances, se a proposta de preços for aceitável, o licitante, 
provisoriamente detentor da melhor oferta, encaminhará: 

7.1.1. No prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico, os documentos de habilitação previstos neste 
Edital e a proposta final, conforme descrito no anexo II, do Edital, com os preços 
adequados ao seu último valor ofertado; 
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7.1.2. No prazo máximo de 3 (três) dias úteis, os documentos enviados na forma do 
item 7.1.1, em originais ou cópias autenticadas, contados da solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico. 

7.1.2.1. É de responsabilidade do licitante confirmar junto ao COREN-AM o 
recebimento dos documentos de habilitação e proposta final, não cabendo 
ao COREN-AM a responsabilidade pelo desconhecimento de tais 
informações. 

7.1.2.2. A proposta e demais documentos deverão ser entregues no 
endereço abaixo, em envelope contendo na parte externa, além da 
denominação social do licitante, a referência ao pregão: 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS – COREN-AM 

Av. André Araújo, 619 - Aleixo - CEP.: 69.060-000 - Manaus - AM 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 – SRP 

Comissão Permanente de Licitação  

 

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

VIII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

8.1.1. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do COREN-AM ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão. 

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

8.3. Será desclassificada a proposta que deixar de contemplar a totalidade dos itens 
pertinentes ao grupo. 

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

8.4.1. Serão desclassificadas as propostas com itens que contenham valores 
unitários superiores ao que consta no anexo II do edital. 

http://www.corenam.gov.br/


 

 

 

12 
Av. André Araújo, 618 – Aleixo - Manaus – AM - Tel.: (92) 3232-9924 

Home Page: www.corenam.gov.br - Email: cpl@corenam.gov.br 
 

8.5. As propostas serão avaliadas pelo critério de MENOR PREÇO, constante na 
PROPOSTA DE PREÇOS, apresentado pelo licitante e as condições estabelecidas neste 
Edital. 

8.6. Em caso de divergência entre os preços unitários, subtotais, totais e global, 
prevalecerão os valores unitários para efeito de cálculo dos valores subtotais, totais e 
global. 

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

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

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

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

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

IX. CONTEÚDO DA PROPOSTA 

9.1. A proposta de preços deverá conter os seguintes dados: 

a) Preços unitários e totais de cada grupo, bem como o valor global, referidos à 
data prevista para realização da sessão pública, expressos em reais, conforme 
planilha de preços contida no Anexo II do Edital. 

a.1) Com o objetivo de facilitar o preenchimento dos valores dos itens, será 
disponibilizado, no sítio www.corenam.gov.br, o arquivo eletrônico da 
planilha de preços em extensão “.xls”. 

b) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data prevista para abertura deste pregão, podendo vir a ser 
prorrogado mediante solicitação do COREN-AM e aceitação do licitante. 

c) No preço deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
seguros, taxas, lucro embalagens, transporte e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto, sendo vedada a cobrança adicional de valores referentes a taxas 
de administração ou quaisquer outras despesas. 

d) Razão social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, conta 
corrente e praça de pagamento, nome, assinatura e telefone do representante da 
empresa. 
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9.2. Não serão admitidos valores cotados acima dos Preços Máximos Unitários 
estipulados no Anexo II do Edital – Planilha de Preços Máximos, sob pena de 
desclassificação. 

X. DA HABILITAÇÃO 

10.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e 
da documentação complementar especificada neste Edital. 

10.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 
deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

10.3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento 
das vedações elencadas no item III deste Edital, mediante consulta ao:  

a) Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=a
sc. 

d) Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU), no endereço eletrônico: 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0: 

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

10.5 Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação das 
seguintes documentações complementares: 

 10.5.1. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

10.5.2. Ao menos 1 (um) atestado de capacidade técnica expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante que comprove:  

a) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando 
que a licitante executa ou executou contrato correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor estimado para a presente licitação;  

b) Será aceito o somatório de atestados ou declarações para comprovar a 
capacidade técnica, desde que reste demonstrada a execução concomitante 
dos serviços.  

10.6. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor da contratação, na forma dos §§ 2° e 3° do artigo 31 da Lei 8.666/93. A 
comprovação será exigida somente no caso do proponente apresentar resultado inferior a 
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1 (um) nos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, obtidos no 
Sicaf. 

10.7. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

10.8. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” 
do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado.  

a) Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

b) Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, para o 
endereço descrito no rodapé deste edital.  

c) Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome 
da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

d) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, 
são emitidos somente em nome da matriz, e a licitante comprovar a centralização 
do recolhimento de contribuições na matriz, quando então todos os documentos 
deverão estar em nome desta; 

 e) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo  termo inicial corresponderá ao momento em que a 
proponente for declarada vencedora do  certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

 f) A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação. 

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

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

XI. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

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

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

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

11.4. Na ausência de recursos ou após decididos os recursos eventualmente interpostos, 
será adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado 
final da licitação sujeito à homologação pela autoridade superior competente. 

11.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.6. Os recursos contra a decisão do pregoeiro, quando interpostos, deverão ser 
registrados, exclusivamente, no sistema Comprasnet em campo próprio, no prazo 
estipulado no subitem 11.1. 

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

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

XII. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR VALOR POR 
GRUPO, sendo declarada vencedora a Licitante que apresentar o Menor Preço e que 
atender a todos os requisitos e exigências do certame.  

12.2. À contratação que se pretende não se aplica a adjudicação por item, por existir o 
entendimento desta Comissão de licitação de que haveria perda de economia de escala, 
caso fosse feita a adjudicação por item.  

12.3. Considerando que o objeto possui pequenas quantidades de seus itens, fato que 
possivelmente tornaria a licitação desinteressante para o mercado, a adjudicação por 
preço global não só atrairá mais licitantes, como também possibilitará redução do preço 
de escala, já que uma única empresa fornecendo todos os materiais reduz 
consideravelmente o frete unitário e, por conseguinte, o valor total será mais vantajoso ao 
COREN-AM.  

12.4. Também impende lançar luzes sobre a centralização da responsabilidade em uma 
única empresa contratada, por ser o mais adequado não apenas em vista do 
acompanhamento de problemas e soluções, mas, sobretudo, em termos de facilitar a 
verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o 
controle sobre a execução do objeto.  
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12.5. Por fim, entende-se que o não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 
23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável 
e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, 
assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais 
ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua 
finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Administração 
Pública. 

XIII. CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

13.1. O representante legal do licitante vencedor deverá comparecer dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, para assinatura da Ata de Registro de 
Preços e do Contrato, conforme o caso, sob pena de decair o direito à contratação. 

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

13.3. Ocorrendo o previsto em 12.2, o COREN-AM convocará observada a ordem de 
classificação, os demais fornecedores que aceitaram cotar os bens ou serviços com 
preços iguais aos do licitante vencedor e tiveram seus preços registrados na ata de 
realização da sessão pública do pregão. 

13.3.1. A convocação dos licitantes remanescentes estará condicionada à 
apresentação dos documentos previstos no item X do Edital, conforme § 3º do Art. 
11 do Decreto nº 7.892/13. 

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

XIV. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. As condições de pagamento estão estabelecidas no item 12 do Termo de 
Referência, anexo I deste edital. 

XV. PENALIDADES 

15.1. 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-AM. 

15.2. No caso de atraso injustificado, assim considerada a inexecução parcial ou a 
inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 
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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: 

 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;  

 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos 
contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 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-AM pelo prazo de até dois (2) anos. 

15.3. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo COREN-AM, a Contratada ficará isenta 
das penalidades supramencionadas; 

15.4. A multa, citada acima, será recolhida diretamente ao COREN-AM, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da notificação; ou descontada dos 
pagamentos devidos; 

15.5. 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; 
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i) cometer fraude fiscal. 

15.6. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com o COREN-AM, e 
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

15.7. 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. 

 

XVI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRANTE 

16.1. As obrigações da Contratada e do Contratante as quais estão sujeitas a licitante 
vencedora e o COREN-AM, estão estabelecidas nos Itens 6 e 7, do Termo de Referência, 
anexo I deste Edital, respectivamente.  

XVII. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL. 

17.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@corenam.gov.br. 

17.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer 
impugnação deverá ser protocolizada até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço eletrônico cpl@corenam.gov.br. 

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

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

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

XVIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

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

18.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, e no site do COREN-AM www.corenam.gov.br, com vista 
franqueada aos interessados.  

XIX. FORO 

19.1. As partes elegem de comum acordo, a Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Manaus/AM, Seção Judiciária do Amazonas, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente 
licitação, nos termos do art. 55, § 2º, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

XX. ANEXOS 

20.1. Integram o presente Edital: 

 a) Anexo I - Termo de Referência; 

 b) Anexo II – Planilhas de preço estimado; 

 c) Anexo III – Modelo de proposta de preços; 

 d) Anexo IV – Minuta da Ata de registro de preços. 

 e) Anexo V – Minuta do Contrato (Incluído pela Procuradoria). 

 

Manaus-AM, 16 de outubro de 2018. 

 

 

Waldemberg Guimarães Tiago 
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Pregoeiro 

 

 

 

 

ANEXO I DO EDITAL 

 TERMO DE REFÊNCIA 

1. DA FUNDAMENTAÇÃO 
Em cumprimento ao artigo 7º, inciso I, combinado com o artigo 6º, inciso IX, da Lei Nº. 

8.666 de 21 de junho de 1993, alterada, pela Lei nº. 9.648, de 27 de maio de 1998, pela Lei 
Nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, é elaborado o presente Termo de Referência. 

2. DO OBJETO 

O presente projeto tem por objeto à contratação de empresa especializada no 
fornecimento de serviços e materiais gráficos e confecção de camisas para atender a 
demanda do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, pelo período de 12(doze) 
meses, conforme descrito no Anexo I deste Termo de Referência. 

3. JUSTIFICATIVA  

Considerando que a necessidade de confecção de material gráfico para atender 
as demandas dos setores do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, com 
relação a envelopes, papel timbrado institucional, capas de processos, faz-se necessária 
a contratação de empresa especializada na confecção deste tipo de material. Assim, a 
execução dos serviços gráficos se justifica visando atender os objetivos e demandas do 
Coren-AM, que, além de fundamental importância, permite maior transparência e 
visibilidade das ações e trabalhos realizados neste Regional.  

Considerando que as utilizações descentralizadas de serviços gráficos geram um 
custo significante para este Regional, torna-se imprescindível a redução de custos e como 
resultado da contratação a garantia de qualidade e presteza na execução dos serviços. 

Portanto, diante das justificativas apresentadas e com base no levantamento 
realizado junto aos setores do COREN-AM, faz-se necessária a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de serviços gráficos. Sendo o processo então instruído e 
dividido em 4 (quatro) lotes, dos quais: 

4. PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA 

4.1. A entrega dos serviços deverá ser realizada pela CONTRATADA, em até 05 (cinco) 
dias úteis após a emissão da requisição de serviços. 

4.2. O recebimento do material se dará mediante as seguintes condições:  

4.2.1. Entregar a quantidade dos serviços em conformidade com o estabelecido na 
requisição de serviços.  
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4.2.2. Entregar no prazo, local e horário de entrega prevista na Nota de Empenho. 

4.2.3. Entregar o material de acordo com as especificações solicitadas e em perfeitas 
condições, caso o material entregue não esteja de acordo com as especificações contidas 
neste termo de referência, a CONTRATADA deverá substituir o material para que esteja 
em conformidade com o solicitado.  

  

4.2.4. Os serviços deverão ser entregues de acordo com especificações exigidas e dentro 
do prazo de validade. 

4.2.6. A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do 
Coren-AM, encarregada de acompanhar a entrega dos serviços prestando esclarecimento 
solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a 
Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.  

4.2.7. A CONTRATADA, ficará obrigada à trocar as suas expensas o material que vier a 
ser recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.  

5. RECEBIMENTO 

5.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo Setor de Materiais e Patrimônio 
para verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e qualidades;  

5.2. Após verificada a qualidade e quantidade dos equipamentos e serviços de acordo 
com o edital, os mesmos serão recebidos definitivamente pelo Setor de Materiais e 
Patrimônio; 

5.3. O(s) material (is) entregue(s) em desacordo com a descrição constante deste Termo 
de Referência será (ão) recusado(s) e deverá (ão) ser substituído(s) em três dias corridos 
por outro(s) que atenda(m) à(s) especificações, sem acréscimo de valor. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1. Entregar os serviços, conforme as especificações exigidas no edital/termo de 
referência, bem como cumprir o prazo de entrega e as quantidades constantes na nota de 
empenho, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento 
de qualquer cláusula estabelecida em contrato;  

6.2. Comunicar, antecipadamente, a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 
serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste 
instrumento; 

6.3. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital; 

6.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução 
do presente contrato; 

6.5. Garantir ao CONTRATANTE o direito de não aceitar serviços, caso seja constatada a 
má qualidade dos mesmos, bem como incompatibilidade com o orçamento constante no 
processo, ficando a CONTRATADA sujeita às penas legais; 
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6.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender; 

6.7. Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que possam a vir 
embaraçar os serviços contratados; 

6.8. Responder por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, ligados ao 
cumprimento deste contrato; 

6.9. A CONTRATADA se responsabilizará pela troca no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
após notificação formal, dos serviços entregues, que estejam em desacordo com as 
especificações deste Termo e seus anexos com respectiva proposta, constatado defeito 
de fabricação ou não aprovado pelo Setor de Materiais e Patrimônio; 

6.10. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos serviços comprometendo-se 
substituí-lo, caso não atendam o padrão de qualidade exigido, apresentem defeito de 
fabricação, ou ainda que se verifiquem danos em decorrência de transporte; 

6.11. Entregar o objeto no prazo estipulado, nos locais designados, acompanhado da 
Nota Fiscal com especificações e quantidade rigorosamente idênticas ao discriminado na 
Nota de Empenho; 

6.12. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os objetos adquiridos;  

6.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na aquisição do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado; 

6.14. Entregar o material devidamente embalado de forma a não serem danificados 
durante as operações de transporte, carga e descarga, responsabilizando-se pelas 
despesas decorrentes da entrega, bem como pelo risco de perdas, até o efetivo 
recebimento pelo CONTRATANTE, incluindo a contagem do material entregue; 

6.15. Não efetuar a transferência a outrem, no todo ou em parte, do objeto contratado, 
nem caucioná-lo ou utilizá-lo, necessitando-se, nos dois casos, de prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE; 

6.16. Não divulgar, copiar, editar nem reproduzir fotos, e CD’s do objeto da presente 
contratação, exceto a pedido do CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita às 
punições dispostas em lei; 

6.17. Os projetos originais enviados pelo CONTRATANTE não deverão ser reproduzidos 
sem autorização prévia da Contratante. Os direitos de imagem e de criação estão 
reservados ao Contratante. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços por meio do setor de Materiais e 
Patrimônio.  

7.2. Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do serviço, qualquer 
irregularidade verificada/encontrada no fornecimento dos serviços.  
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7.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Contrato. 

7.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte 
da CONTRATADA, podendo recusar qualquer parcela de má qualidade ou que não esteja 
de acordo com as normas ou descrições; 

7.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA com relação ao objeto do contrato; 

7.6. Notificar a CONTRATADA relativamente a qualquer irregularidade encontrada na 
elaboração do objeto proposto ou durante o recebimento dos serviços, fixando prazo para 
sua correção. 

8. 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, anexada aos autos, da ocorrência de força maior 
impeditiva do cumprimento contratual, e/ou 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 
imputáveis ao Coren-AM. 

8.2. A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no Sicaf e no cadastro de 
fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar na execução do contrato; 

d) Fraudar na execução do contrato; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Declaração falsa; 

g) Fraude fiscal. 

8.3. Para os fins do item “e” do art. 8.2, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

 8.4. Para condutas descritas nos itens “a”, “d”, “e”,”f ” e “g” do art. 8.2, será aplicada multa 
de no máximo 30% do valor do contrato. 

8.5. Para os fins dos itens “b” e “c”, será aplicada multa nas seguintes condições: 
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a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante 
contra-recibo do representante legal da Contratada, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações assumidas; 

b) Multa de vinte por cento (20%) sobre o valor da quantidade estimada do objeto, pela 
recusa da assinatura do contrato/ata/empenho ou pela falta da apresentação da 
documentação necessária para tal. 

c) 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do Contrato, no 
caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto, limitada a incidência até o 30° 
(trigésimo) dia; 

d) 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Contrato, após o 
30° (trigésimo) dia de atraso injustificado do fornecimento do objeto; 

e) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no inadimplemento total do Contrato 
e/ou no descumprimento das obrigações assumidas. 

8.6. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a licitante que deixar de 
entregar documentação exigida na licitação ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou lance, faltar ou 
fraudar na execução das obrigações assumidas para fornecimento do objeto, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a 
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Coren-AM pelo prazo de até cinco 
(5) anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

8.7. O prazo para pagamento das multas será de cinco (5) dias úteis a contar da 
intimação da empresa apenada. A critério do Coren-AM e sendo possível, o valor devido 
será descontado da importância que a empresa tenha a receber em razão do contrato. 
Não havendo pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

8.8. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

8.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada 
ao Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

8.10. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

8.11. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 
da Lei Federal nº. 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

8.11.1. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos à 
Presidência do Coren-AM. 

8.12. 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. 

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será 
acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE, devidamente 
designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

9.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter 
preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-la sempre que 
for necessário. 

9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do empregado deverão 
ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

9.4 - A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

10. DA VIGÊNCIA 

A vigência do Contrato será de doze 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, e terá eficácia a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, limitada tal prorrogação a sessenta (60) meses, conforme o disposto 
no art. 57, II, da Lei Federal n°. 8.666/93, com a redação que lhe deu a Lei nº. 9.648/98. 

11. DAS ALTERAÇÕES 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do 
contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato; 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, corretamente 
preenchidas e sem rasuras, acompanhadas dos respectivos comprovantes de 
recolhimento dos encargos sociais, devendo conter a descrição do objeto e do número do 
CONTRATO/EMPENHO. 

12.2. O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo indicado na Proposta 
apresentada pela CONTRATADA e da nota de empenho emitida pelo CONTRATANTE, 
mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencente ao 
mesmo grupo ou conglomerado, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 

12.3. Na hipótese de 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 pela Tesouraria, ressalvado o 
direito da Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as 
devidas justificativas (nestes casos o Contratante terá o prazo de cinco (5) dias úteis, a 
partir do recebimento, para efetuar uma analise e o pagamento). 

12.4. O pagamento somente poderá ser efetuado se a licitante estiver em situação fiscal 
regular, isto é, desde que apresente as certidões elencadas abaixo: 

a) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa 
da União expedida pela Secretaria da Receita Federal. 
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b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da 
localidade da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos 
relacionados com o objeto ou outra prova equivalente na forma da lei; 

c) Certidão de regularidade de débito com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 

d) Certificado de regularidade de situação com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão 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. 

12.5. Os pagamentos serão efetuados, por meio de ordem bancaria a ser creditada na 
conta corrente da Contratada, até o 5 (cinco) dias úteis após o recebimento dos serviços e 
nota fiscal, após verificação e emissão de atestado pelo servidor da contratante 
responsável pela fiscalização do contrato. 

12.6. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. As solicitações de serviços serão feitas conforme demanda de materiais 
requisitados pelos setores. 

 

 

Manaus, 16 de agosto de 2018. 

 

 

Elaborado pela administração do Coren-AM: 

 

ANEXO I do Termo de Referência – DESCRIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 

Lote 1 – SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UND 

1 

Informativo COREN/AM, 8 páginas, 
confeccionado em papel couchê 120g, 
medindo 21,00 29,7 x cm,  impressão 4X4 
cores, sem verniz, acabamento de 1 dobra 
e 2 grampos, sendo o pedido mínimo de 

40.000 Unidade 
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5.000 und. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

2 

Pasta para Certificado, impresso em 
policromia, formato 23 cm x 32 cm de 
medida, no papel gramatura 180gr, com 
abas internas coladas. Arte a ser definida 
pelo COREN-AM posteriormente. 

5.000 Unidade 

3 

Envelope tipo carta, com impressão 4x0, 
formato ofício, em papel Sulfite 90g, 
medindo 11,3x23cm (Aba Superior) com a 
logomarca do COREN/AM impressa. Com 
acabamento de corte/vinco e cola. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

32.000 Unidade 

4 

Envelope tipo saco Grande, com 
impressão 4x0 em papel Sulfite 90g, 
formato medindo 24x34cm  com logomarca 
do COREN/AM impressa. Com 
acabamento de corte/vinco e cola. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

5.000 Unidade 

5 

Envelope tipo saco Extra, com impressão 
4x0, em papel Sulfite 90g, medindo 
31x41cm com logomarca do COREN/AM 
impressa. Com acabamento de corte/vinco 
e cola. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

1.550 Unidade 

6 

Livro de Código de Ética e Legislações, 
impresso da capa em policromia no 
formato 11,5x15cm, papel couchê 200gr, 
laminação frente e verso, com miolo no 
papel sufit 24 kg em uma cor e 22 lâminas,  
com 82 páginas frente e verso, folhas 
internas em papel branco tipo A4 75g/m2 
impresso em off- set, uma só cor. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

30.000 Unidade 

7 

Capa de Prontuário Quadro I – com titulo 
superior “CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Azul 
Claro, Tamanho 31,5x48cm, Corte Vinco, 
com abas internas coladas. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

17.000 Unidade 
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8 

Capa de Prontuário Quadro II – com titulo 
superior “CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Verde, 
Tamanho 31,5x48cm, Corte Vinco, com 
abas internas coladas. Arte a ser definida 
pelo COREN-AM posteriormente. 

30.000 Unidade 

9 

Capa de Prontuário Quadro III – com 
titulo superior “CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Vermelho, 
Tamanho 31,5x48cm, Corte Vinco, com 
abas internas coladas. Arte a ser definida 
pelo COREN-AM posteriormente. 

2.000 Unidade 

10 

Capa de Processo Administrativo – PAD 
em, com titulo superior “CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM” em 
TRIPLEX 250g, laminação frente e verso, 
na cor Amarelo, Tamanho 31,5x48cm, 
Corte Vinco. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

1.000 Unidade 

11 

Capa de Processo Administrativo de 
Fiscalização, PAD Fisc. em, com titulo 
superior “CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Laranja, 
Tamanho 31,5x48cm,  Corte Vinco. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

400 Unidade 

12 

Capa de Processo Ético e Disciplinar da 
Corregedoria – com titulo superior 
“CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Azul 
Petróleo, Tamanho 31,5x48cm, Corte 
Vinco. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

200 Unidade 

13 

Capa de Processo de Dívida Ativa – PAD 
em, com titulo superior “CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM” em 
TRIPLEX 250g, laminação frente e verso, 
na cor Cinza, Tamanho 31,5x48cm, Corte 
Vinco. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

1.000 Unidade 
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14 

Cartaz Eventos COREN/AM, 
confeccionado em papel Couchê 120g, 
medindo 62x44 cm, impressão 4x0. Sem 
verniz. Com 04 lotes contendo 250 
unidades cada lote. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

1.000 Lotes 

15 

Cartaz Eventos COREN/AM, 
confeccionado em papel Couchê 120g, 
medindo 30x42 cm, impressão 4x0. Sem 
verniz. Com 04 lotes contendo 250 
unidades cada lote. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

1.000 Unidade 

16 

Folder Institucional COREN/AM, 
confeccionado em papel Couchê, 150g, 
medindo 21,00  x 29,7 cm, impressão 4x4. 
Em pacotes / lotes, contendo 2.000 
unidades cada lote. Observação: O 
Material poderá receber picote. Sendo o 
pedido mínimo de 2.000 unidades. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

10.000 Unidade 

17 
Faixa, medindo 3,00 x 0,90m impresso 
eletronicamente em lona vinílica. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

50 Unidade 

18 

Banner, medindo 1,20 x 0,80m impresso 
eletronicamente em lona vinílica. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

50 Unidade 

19 

Banner, medindo 1,18x,2,08m x 0,80m 
arte fosca impresso eletronicamente em 
lona vinílica. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

01 Unidade 

20 

Cartão de visita, personalizado, formato 9 
x 5 cm, em TRIPLEX 250g, laminação 
frente e verso, vernizado impressão 4 x 0 
cores. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

500 Unidade 

21 

Crachá identificação personalizado.Com 
Dados Variáveis. Vertical identificado. 
Material PVC 0,5mm Cristal. Impressão 
4x0. Verniz Cristal Frente e Verso, 
medindo 8,5x5,4cm. Acabamento incluso: 
Furo para presilha. Arte a ser definida pelo 

50 Unidade 
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COREN-AM posteriormente. 

22 

Cordão prendedor de crachá, material 
100% poliéster, cor azul marinho 
SUBLIMADO, com dizeres COREN-AM, 
com letras impressas na cor branca em 
toda extensão do cordão e em ambos os 
lados, com medidas de comprimento: 
85cm, largura: 12mm. Com presilha tipo 
jacaré cromado. 

50 Unidade 

23 

Placas de Portas PVC, Confecção de 
Placas de Sinalização Interna para porta 
fabricada em material PVC, com 2mm de 
espessura e diâmetro de 25cm 
comprimento e 10cm de altura, plotada em 
adesivo vinil de alta performance. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

5 Unidade 

24 

Crachá de evento personalizado: em pvc 
flexível transparente com abertura superior 
vertical acompanhando cordão de silicone 
com ponteira metálica, já instalada no 
crachá (dimensão: 10cm x 13cm, 
impressão 4 cores diretamente com pvc). 
Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

3.000 Unidade 

25 

Encadernação de Livro Razão, em Capa 
Dura na cor: Verde, com até 200 folhas, 
com Gravação Dourada na Frente e 
Lombada. Arte a ser definida pelo COREN-
AM posteriormente. 

26 Unidade 

26 

Adesivo para carro, Com logo do Coren-
AM, medindo 10x15 cm, em material de 
VINIL, para painel do carro. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

10.000 Unidade 

27 

Adesivo para Janela, Com logo do Coren-
AM, medindo 15x15 cm, em material de 
VINIL, para painel do carro. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

500 Unidade 

28 
Calendário personalizado, com imã para 
geladeira, medindo 7x5 cm. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

30.000 Unidade 

29 Bloco de anotações personalizado, 
produzido em papel off-set 90g, contendo 

5.000 Unidade 
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20 folhas, tipo de impressão 4x0 cores 
somente uma face impressa, acabamento 
blocagem na parte superior/capa e contra 
capa em papel kraft. Formato 15x18cm. 
Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

30 

Adesivo vinilico, 400g, com acabamento 
fosco com impressão digital em cores e 
aplicado sobre chapa de aço de 
80cmx80cm.  

1 Unidade 

 

Lote 2 – CONFECÇÃO DE CAMISAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UND 

1 

Confecção de camisas de malha de 
algodão na cor branca com logo do 
COREN-AM padrão: 300 tamanho P; 400 
tamanho M; 200 tamanho G; e 100 
tamanho GG. Na etiqueta deve constar as 
especificações da camisa, bem como o 
CNPJ da empresa. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

1.050 Unidade 

2 

Confecção de camisa tipo gola polo, na 
cor preta mangas curtas, tecido 60% 
poliéster e 40% algodão com abotoadura. 
O nome do COREN-AM será bordado no 
peito no lado esquerdo com logomarca 
padrão do COREN-AM nas cores cinza, 
azul e branco e silk com a logomarca nas 
costas. Tamanhos de quantidas: 10 
tamanho P; 20 tamanho M; 10 tamanho G; 
9 tamanho GG e 1 tamanho EG. Com 
costura super reforçada, etiquetas com 
CNPJ do fabricante com designação do 
material utilizado, numeração e instruções 
de manutenção  de lavagem. Tecido de alta 
qualidade que deverá manter a forma 
ajustada, sem deformação, independente 
do movimento da pessoa que está usando 
ou da lavagem da peça. Arte a ser definida 
pelo COREN-AM posteriormente. 

50 Unidade 

3 

Confecção de camisas tipo Dry Fit de 
manga curta e numeração avulsa em tecido 
acetinado ou outro tecido de menor valor. A 
camisa será de cor a ser definida pelo 

3.000 Unidade 
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COREN-AM e deve ter o slogam: Corrida 
da Enfermagem COREN-AM e na arte 
colorida (definida pelo COREN-AM): 200 
tamanho P; 200 tamanho M; 450 tamanho 
G, 100 tamanho GG e 50 tamanho EG. A 
impressão deve ser frente e verso e na 
etiqueta deve constar as especificações da 
camisa, bem como CNPJ da empresa na 
etiqueta. Arte a ser definida pelo COREN-
AM posteriormente. 

 

Lote 3 – PLACAS, MEDALHAS, CANETAS E UTENSÍLIOS DE ACRÍLICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UND 

1 

Confecção de medalha em acrílico 
transparente com adesivo medindo 5x7cm. 
Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

3000 Unidade 

2 

Confecção de placas de homenagem em 
acrílico transparente 5mm com altura de 20 
x 25cm de largura, com base de 30 x 10cm 
incolor, acabamento cortado e polido, 
adesivada com a logamarca, arte aplicada 
em jateamento e adesivagem. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

20 Unidade 

3 

Caneta, esferográfica de plástico para 
brinde, com corpo branco, apoio e clip 
colorido, ponteira e acionador prata 
brilhante, gravação em silk screen, 
tampografia, ou impressão uv digital sem 
limite de cores, com logo do COREN-AM. 
Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

10.000 Unidade 

4 

Quadro para Informativo com 8 bolsas. 
as bolsas são feitas em acrílico cristal na 
posição vertical divididas em 2 linhas e 4 
colunas, em um fundo de acrílico cristal. o 
quadro pode ser confeccionado em 
diversos tamanhos e cores. o painel pode 
conter as bolsas em diferentes tamanhos e 
posição horizontal a fixação do quadro é 
feita com parafusos. os tamanhos das 
bolsas em (a4). 

02 
Unidade 

 

5 Mural Painel com 12 bolsas para 02 Unidade 
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avaliação de 12 meses de Gestão. As 
bolsas são feitas em acrílico cristal na 
posição vertical divididas em 3 linhas e 4 
colunas, em um fundo de acrílico cristal. O 
quadro pode ser confeccionado em 
diversos tamanhos e cores. O painel pode 
conter as bolsas em diferentes tamanhos e 
posições (vertical, horizontal, ou mista). A 
fixação do quadro é feita com parafusos. 
Os tamanhos das bolsas em (A4). 

6 

Quadro com 12 bolsas para fotos. as 
bolsas são feitas em acrílico cristal na 
posição vertical divididas em 3 linhas e 4 
colunas, em um fundo de acrílico cristal. o 
quadro pode ser confeccionado em 
diversos tamanhos e cores. o painel pode 
conter as bolsas em diferentes tamanhos e 
posição, horizontal a fixação do quadro é 
feita com parafusos. os tamanhos das 
bolsas em (a4). 

02 Unidade 

7 
Painel em acrílico (placa) Foto com nome 
dos conselheiros entre outras informações. 
Dimensão 40x60cm 

01 Unidade 

8 
Placas De Acrílico. missão, visão e 
valores do coren-am tam 1mx0,50cm 

03 Unidade 

9 

Urna em acrílico, utilizada para sorteios, 
promoções e sugestões para colocação de 
cupons, fichas e etc. Dimensões: 30cm de 
largura x 30 cm comprimento x 30cm de 
altura. Dimensões do rasgo da tampa: 20,5 
cm x 0,5 cm. Material em acrílico 
transparente de 3 mm. Peso aproximado 
de 2 kg, com dobradiças de acrílico de 
material acrílico transparente 

3 Unidade 

 

Lote 4 – PLACAS E IDENTIFICAÇÃO VISUAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UND 

01 

Placas de Sinalização Interna para porta 
de setores, fabricada em material PVC, 
com 2mm de espessura e diâmetro de 
25cm comprimento e 10cm de altura, 
plotada em adesivo vinil de alta 
performance. Arte a ser definida pelo 

32 

Unidade 
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COREN-AM posteriormente. 

02 

Placas de Sinalização Interna para porta 
fabricada em material PVC, com 2mm de 
espessura e diâmetro de  09cm 
comprimento e 09cm de altura, plotada em 
adesivo vinil de alta performance. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

32 

Unidade 

03 

Placas de Sinalização Interna para porta 
fabricada em material PVC, com 2mm de 
espessura e diâmetro de  0,80cm 
comprimento e 1m de altura, plotada em 
adesivo vinil de alta performance. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

1 

Unidade 

04 

Placas de Sinalização Interna para porta 
fabricada em material PVC, com 2mm de 
espessura e diâmetro de  30cm 
comprimento e 22cm de altura, plotada em 
adesivo vinil de alta performance. Arte a 
ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

13 

Unidade 

05 

Sinalização de piso com fita adesivas de 
demarcação de solo, material fabricado 
com PVC colorido, com adesivo de 
borracha natural e resina, com espessura 
de 0,15 mm. Em média 16 metros por cor, 
sendo 8 cores. Cores a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente.  

128 metros 

Unidade 

06 
Serviço de mão de obra de instalação de 
sinalizações (placas e sinalização de piso) 
internas no COREN-AM 

1 SERVIÇO 

07 

Placas divertidas. fabricada em material 
PVC adesivado, com 2mm de espessura e 
diâmetro de  60X80M, plotada em adesivo 
vinil de alta performance. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

03 Unidade 
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ANEXO II DO EDITAL 

PLANILHAS DE PREÇO ESTIMADO 

Grupo 1 

Item Especificação 
Qtd 

(A) 
UND 

Vlr 

Unitário 

R$ 

(B) 

Vlr 

Total R$ 

= 

(A)X(B) 

6 

Livro de Código de Ética e Legislações, 
impresso da capa em policromia no formato 
11,5x15cm, papel couchê 200gr, laminação 
frente e verso, com miolo no papel sufit 24 kg 
em uma cor e 22 lâminas,  com 82 páginas 
frente e verso, folhas internas em papel 
branco tipo A4 75g/m2 impresso em off- set, 
uma só cor. Arte a ser definida pelo COREN-
AM posteriormente. 

30.000 Unidade 3,45 103.500,00 

25 

Encadernação de Livro Razão, em Capa 
Dura na cor: Verde, com até 200 folhas, com 
Gravação Dourada na Frente e Lombada. 
Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

26 Unidade 81,00 2.106,00 

29 

Bloco de anotações personalizado, 
produzido em papel off-set 90g, contendo 20 
folhas, tipo de impressão 4x0 cores somente 
uma face impressa, acabamento blocagem na 
parte superior/capa e contra capa em papel 
kraft. Formato 15x18cm. Arte a ser definida 
pelo COREN-AM posteriormente. 

5.000 Unidade 1,63 8.150,00 

Total do Grupo 1 → R$ 113.756,00 
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GRUPO 2  

Item Especificação 
Qtd 

(A) 
UND 

Vlr 

Unitário 

R$ 

(B) 

Vlr 

Total R$ 

= 

(A)X(B) 

1 

Informativo COREN/AM, 8 páginas, 
confeccionado em papel couchê 120g, 
medindo 21,00 29,7 x cm,  impressão 4X4 
cores, sem verniz, acabamento de 1 dobra e 
2 grampos, sendo o pedido mínimo de 5.000 
und. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

40.000 Unidade 0,76 30.400,00 

2 

Pasta para Certificado, impresso em 
policromia, formato 23 cm x 32 cm de 
medida, no papel gramatura 180gr, com abas 
internas coladas. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

5.000 Unidade 2,12 10.600,00 

3 

Envelope tipo carta, com impressão 4x0, 
formato ofício, em papel Sulfite 90g, medindo 
11,3x23cm (Aba Superior) com a logomarca 
do COREN/AM impressa. Com acabamento 
de corte/vinco e cola. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

32.000 Unidade 0,63 20.160,00 

4 

Envelope tipo saco Grande, com impressão 
4x0 em papel Sulfite 90g, formato medindo 
24x34cm  com logomarca do COREN/AM 
impressa. Com acabamento de corte/vinco e 
cola. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

5.000 Unidade 1,12 5.600,00 

5 

Envelope tipo saco Extra, com impressão 
4x0, em papel Sulfite 90g, medindo 31x41cm 
com logomarca do COREN/AM impressa. 
Com acabamento de corte/vinco e cola. Arte 
a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

1.550 Unidade 2,13 3.301,50 

7 

Capa de Prontuário Quadro I – com titulo 
superior “CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Azul Claro, 
Tamanho 31,5x48cm, Corte Vinco, com abas 
internas coladas. Arte a ser definida pelo 

17.000 Unidade 2,31 39.270,00 
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COREN-AM posteriormente. 

8 

Capa de Prontuário Quadro II – com titulo 
superior “CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Verde, 
Tamanho 31,5x48cm, Corte Vinco, com abas 
internas coladas. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

30.000 Unidade 2,21 66.300,00 

9 

Capa de Prontuário Quadro III – com titulo 
superior “CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Vermelho, 
Tamanho 31,5x48cm, Corte Vinco, com abas 
internas coladas. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

2.000 Unidade 2,97 5.940,00 

10 

Capa de Processo Administrativo – PAD 
em, com titulo superior “CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM” em 
TRIPLEX 250g, laminação frente e verso, na 
cor Amarelo, Tamanho 31,5x48cm, Corte 
Vinco. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

1.000 Unidade 3,33 3.330,00 

11 

Capa de Processo Administrativo de 
Fiscalização, PAD Fisc. em, com titulo 
superior “CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Laranja, 
Tamanho 31,5x48cm,  Corte Vinco. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

400 Unidade 5,14 2.056,00 

12 

Capa de Processo Ético e Disciplinar da 
Corregedoria – com titulo superior 
“CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM” em TRIPLEX 250g, 
laminação frente e verso, na cor Azul 
Petróleo, Tamanho 31,5x48cm, Corte Vinco. 
Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

200 Unidade 7,90 1.580,00 

13 

Capa de Processo de Dívida Ativa – PAD 
em, com titulo superior “CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM” em 
TRIPLEX 250g, laminação frente e verso, na 

1.000 Unidade 3,33 3.330,00 
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cor Cinza, Tamanho 31,5x48cm, Corte Vinco. 
Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

14 

Cartaz Eventos COREN/AM, confeccionado 
em papel Couchê 120g, medindo 62x44 cm, 
impressão 4x0. Sem verniz. Com 04 lotes 
contendo 250 unidades cada lote. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

1.000 Lotes 2,29 2.290,00 

15 

Cartaz Eventos COREN/AM, confeccionado 
em papel Couchê 120g, medindo 30x42 cm, 
impressão 4x0. Sem verniz. Com 04 lotes 
contendo 250 unidades cada lote. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

1.000 Unidade 1,76 1.760,00 

16 

Folder Institucional COREN/AM, 
confeccionado em papel Couchê, 150g, 
medindo 21,00  x 29,7 cm, impressão 4x4. 
Em pacotes / lotes, contendo 2.000 unidades 
cada lote. Observação: O Material poderá 
receber picote. Sendo o pedido mínimo de 
2.000 unidades. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

10.000 Unidade 0,67 6.700,00 

20 

Cartão de visita, personalizado, formato 9 x 
5 cm, em TRIPLEX 250g, laminação frente e 
verso, vernizado impressão 4 x 0 cores. Arte 
a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

500 Unidade 1,35 675,00 

28 
Calendário personalizado, com imã para 
geladeira, medindo 7x5 cm. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

30.000 Unidade 0,46 13.800,00 

Total do Grupo 2 → R$ 217.092,50 
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Grupo 3  

Item Especificação 
Qtd 

(A) 
UND 

Vlr 

Unitário 

R$ 

(B) 

Vlr 

Total R$ 

= 

(A)X(B) 

17 

Faixa, medindo 3,00 x 0,90m impresso 
eletronicamente em lona vinílica. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

50 Unidade 159,00 7.950,00 

18 
Banner, medindo 1,20 x 0,80m impresso 
eletronicamente em lona vinílica. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

50 Unidade 82,53 4.126,50 

19 

Banner, medindo 1,18x,2,08m x 0,80m arte 
fosca impresso eletronicamente em lona 
vinílica. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

01 Unidade 144,33 144,33 

26 

Adesivo para carro, Com logo do Coren-
AM, medindo 10x15 cm, em material de 
VINIL, para painel do carro. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

10.000 Unidade 1,45 14.500,00 

27 

Adesivo para Janela, Com logo do Coren-
AM, medindo 15x15 cm, em material de 
VINIL, para painel do carro. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

500 Unidade 2,22 1.110,00 

30 
Adesivo vinilico, 400g, com acabamento 
fosco com impressão digital em cores e 
aplicado sobre chapa de aço de 80cmx80cm.  

1 Unidade 198,00 198,00 

Total do Grupo 3 → R$ 28.028,83 
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Grupo 4  

Item Especificação 
Qtd 

(A) 
UND 

Vlr 

Unitário 

R$ 

(B) 

Vlr 

Total R$ 

= 

(A)X(B) 

21 

Crachá identificação personalizado.Com 
Dados Variáveis. Vertical identificado. 
Material PVC 0,5mm Cristal. Impressão 4x0. 
Verniz Cristal Frente e Verso, medindo 
8,5x5,4cm. Acabamento incluso: Furo para 
presilha. Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

50 Unidade 7,00 350,00 

22 

Cordão prendedor de crachá, material 
100% poliéster, cor azul marinho 
SUBLIMADO, com dizeres COREN-AM, com 
letras impressas na cor branca em toda 
extensão do cordão e em ambos os lados, 
com medidas de comprimento: 85cm, 
largura: 12mm. Com presilha tipo jacaré 
cromado. 

50 Unidade 10,60 530,00 

23 

Placas de Portas PVC, Confecção de 
Placas de Sinalização Interna para porta 
fabricada em material PVC, com 2mm de 
espessura e diâmetro de 25cm comprimento 
e 10cm de altura, plotada em adesivo vinil de 
alta performance. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

5 Unidade 20,00 100,00 

24 

Crachá de evento personalizado: em pvc 
flexível transparente com abertura superior 
vertical acompanhando cordão de silicone 
com ponteira metálica, já instalada no crachá 
(dimensão: 10cm x 13cm, impressão 4 cores 
diretamente com pvc). Arte a ser definida 
pelo COREN-AM posteriormente. 

3.000 Unidade 4,50 13.500,00 

37 

Quadro para Informativo com 8 bolsas. as 
bolsas são feitas em acrílico cristal na 
posição vertical divididas em 2 linhas e 4 
colunas, em um fundo de acrílico cristal. o 
quadro pode ser confeccionado em diversos 
tamanhos e cores. o painel pode conter as 
bolsas em diferentes tamanhos e posição 
horizontal a fixação do quadro é feita com 

02 Unidade 1.442,50 2.885,00 
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parafusos. os tamanhos das bolsas em (a4). 

38 

Mural Painel com 12 bolsas para avaliação 
de 12 meses de Gestão. As bolsas são 
feitas em acrílico cristal na posição vertical 
divididas em 3 linhas e 4 colunas, em um 
fundo de acrílico cristal. O quadro pode ser 
confeccionado em diversos tamanhos e 
cores. O painel pode conter as bolsas em 
diferentes tamanhos e posições (vertical, 
horizontal, ou mista). A fixação do quadro é 
feita com parafusos. Os tamanhos das bolsas 
em (A4). 

02 Unidade 1.665,00 3.330,00 

39 

Quadro com 12 bolsas para fotos. as 
bolsas são feitas em acrílico cristal na 
posição vertical divididas em 3 linhas e 4 
colunas, em um fundo de acrílico cristal. o 
quadro pode ser confeccionado em diversos 
tamanhos e cores. o painel pode conter as 
bolsas em diferentes tamanhos e posição, 
horizontal a fixação do quadro é feita com 
parafusos. os tamanhos das bolsas em (a4). 

02 Unidade 1.742,50 3.485,00 

40 
Painel em acrílico (placa) Foto com nome 
dos conselheiros entre outras informações. 
Dimensão 40x60cm 

01 Unidade 198,50 198,50 

41 
Placas De Acrílico. missão, visão e valores 
do coren-am tam 1mx0,50cm 

03 Unidade 420,00 1.260,00 

42 

Urna em acrílico, utilizada para sorteios, 
promoções e sugestões para colocação de 
cupons, fichas e etc. Dimensões: 30cm de 
largura x 30 cm comprimento x 30cm de 
altura. Dimensões do rasgo da tampa: 20,5 
cm x 0,5 cm. Material em acrílico 
transparente de 3 mm. Peso aproximado de 
2 kg, com dobradiças de acrílico de material 
acrílico transparente 

3 Unidade 291,50 874,50 

43 

Placas de Sinalização Interna para porta 
de setores, fabricada em material PVC, com 
2mm de espessura e diâmetro de 25cm 
comprimento e 10cm de altura, plotada em 
adesivo vinil de alta performance. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

32 Unidade 10,50 336,00 

44 
Placas de Sinalização Interna para porta 
fabricada em material PVC, com 2mm de 
espessura e diâmetro de  09cm comprimento 

32 Unidade 7,50 240,00 
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e 09cm de altura, plotada em adesivo vinil de 
alta performance. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

45 

Placas de Sinalização Interna para porta 
fabricada em material PVC, com 2mm de 
espessura e diâmetro de  0,80cm 
comprimento e 1m de altura, plotada em 
adesivo vinil de alta performance. Arte a ser 
definida pelo COREN-AM posteriormente. 

1 Unidade 204,00 204,00 

46 

Placas de Sinalização Interna para porta 
fabricada em material PVC, com 2mm de 
espessura e diâmetro de  30cm comprimento 
e 22cm de altura, plotada em adesivo vinil de 
alta performance. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

13 Unidade 20,00 260,00 

47 

Sinalização de piso com fita adesivas de 
demarcação de solo, material fabricado com 
PVC colorido, com adesivo de borracha 
natural e resina, com espessura de 0,15 mm. 
Em média 16 metros por cor, sendo 8 cores. 
Cores a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente.  

128 
metros 

Unidade 2,40 307,20 

48 
Serviço de mão de obra de instalação de 
sinalizações (placas e sinalização de piso) 
internas no COREN-AM 

1 SERVIÇO 450,00 450,00 

49 

Placas divertidas. fabricada em material 
PVC adesivado, com 2mm de espessura e 
diâmetro de  60X80M, plotada em adesivo 
vinil de alta performance. Arte a ser definida 
pelo COREN-AM posteriormente. 

03 Unidade 127,00 381,00 

Total do Grupo 4 → R$ 28.691,20 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corenam.gov.br/


 

 

 

43 
Av. André Araújo, 618 – Aleixo - Manaus – AM - Tel.: (92) 3232-9924 

Home Page: www.corenam.gov.br - Email: cpl@corenam.gov.br 
 

Grupo 5 

Item Especificação 
Qtd 

(A) 
UND 

Vlr 

Unitário 

R$ 

(B) 

Vlr 

Total R$ 

= 

(A)X(B) 

31 

Confecção de camisas de malha de 
algodão na cor branca com logo do COREN-
AM padrão: 300 tamanho P; 400 tamanho M; 
200 tamanho G; e 100 tamanho GG. Na 
etiqueta deve constar as especificações da 
camisa, bem como o CNPJ da empresa. Arte 
a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

1.050 Unidade 25,50 26.775,00 

32 

Confecção de camisa tipo gola polo, na cor 
preta mangas curtas, tecido 60% poliéster e 
40% algodão com abotoadura. O nome do 
COREN-AM será bordado no peito no lado 
esquerdo com logomarca padrão do COREN-
AM nas cores cinza, azul e branco e silk com 
a logomarca nas costas. Tamanhos de 
quantidas: 10 tamanho P; 20 tamanho M; 10 
tamanho G; 9 tamanho GG e 1 tamanho EG. 
Com costura super reforçada, etiquetas com 
CNPJ do fabricante com designação do 
material utilizado, numeração e instruções de 
manutenção  de lavagem. Tecido de alta 
qualidade que deverá manter a forma 
ajustada, sem deformação, independente do 
movimento da pessoa que está usando ou da 
lavagem da peça. Arte a ser definida pelo 
COREN-AM posteriormente. 

50 Unidade 37,00 1.850,00 

33 

Confecção de camisas tipo Dry Fit de 
manga curta e numeração avulsa em tecido 
acetinado ou outro tecido de menor valor. A 
camisa será de cor a ser definida pelo 
COREN-AM e deve ter o slogam: Corrida da 
Enfermagem COREN-AM e na arte colorida 
(definida pelo COREN-AM): 200 tamanho P; 
200 tamanho M; 450 tamanho G, 100 
tamanho GG e 50 tamanho EG. A impressão 
deve ser frente e verso e na etiqueta deve 
constar as especificações da camisa, bem 
como CNPJ da empresa na etiqueta. Arte a 

3.000 Unidade 22,00 66.000,00 
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ser definida pelo COREN-AM posteriormente. 

Total do Grupo 5 → R$ 94.625,00 

 

Grupo 6  

Item Especificação 
Qtd 

(A) 
UND 

Vlr 

Unitário 

R$ 

(B) 

Vlr 

Total R$ 

= 

(A)X(B) 

34 

Confecção de medalha em acrílico 
transparente com adesivo medindo 5x7cm. 
Arte a ser definida pelo COREN-AM 
posteriormente. 

3000 Unidade 5,75 17.250,00 

35 

Confecção de placas de homenagem em 
acrílico transparente 5mm com altura de 20 x 
25cm de largura, com base de 30 x 10cm 
incolor, acabamento cortado e polido, 
adesivada com a logamarca, arte aplicada em 
jateamento e adesivagem. Arte a ser definida 
pelo COREN-AM posteriormente. 

20 Unidade 84,50 1.690,00 

36 

Caneta, esferográfica de plástico para brinde, 
com corpo branco, apoio e clip colorido, 
ponteira e acionador prata brilhante, gravação 
em silk screen, tampografia, ou impressão uv 
digital sem limite de cores, com logo do 
COREN-AM. Arte a ser definida pelo COREN-
AM posteriormente. 

10.000 Unidade 2,90 29.000,00 

Total do Grupo 6 → R$ 47.940,00 

 

OBS: NÃO SERÃO ACEITOS VALORES SUPERIORES AOS DESCRITOS NAS TABELAS ACIMA 
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ANEXO III DO EDITAL 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP – COREN-AM Nº: 008/2018 

PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME DA EMPRESA:___________________________________________ 

DATA: ___________________ 

 

1. OBJETO 

1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de 
serviços e materiais gráficos e confecção de camisas para atender a demanda do 
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, pelo período de 12(doze) meses, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de 
Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2018). 

 

2. PLANILHA DE PREÇOS 

2.1. Apresentar planilha descritiva com os valores unitários, conforme descrito no anexo II 
do Edital.  

OBS: Não serão aceitos valores superiores aos descritos na planilha, anexo II do 
Edital. 

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

 Nos preços apresentados deverão incluir todos os custos com salários, horas extras, 
encargos sociais, transportes, uniformes, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, 
despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para execução dos 
serviços licitados. 

 Declaramos que os produtos aqui ofertados estão de acordo com as especificações 
do Termo de Referência. 

 Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as cláusulas e 
condições do presente Edital. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _____________ (___________________________) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

CNPJ: 

ASSINATURA: 
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ANEXO IV DO EDITAL 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP – COREN-AM Nº: 008/2018 

 

Na data consignada abaixo o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – 
COREN-AM, entidade fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei nº. 5.905, de 
12/071973, com sede na Avenida André Araújo, 619 – Aleixo – CEP: 69060-000, CNPJ 
nº. 04.667.846/0001-30, representado, neste ato, por seu Presidente Dr. SANDRO 
ANDRÉ DA SILVA PINTO, brasileiro, enfermeiro, inscrito no COREN-AM sob o registro nº 
128090, CPF 634.525.292-15, e por seu 1º Tesoureiro DRA. ANDRÉIA PEDROSO DA 
SILVA, brasileira, Técnica de Enfermagem, portador da carteira profissional COREN/AM 
nº. 173674, inscrito no CPF sob o nº. 527.416.052-20, na qualidade de ÓRGÃO 
GERENCIADOR, de outro lado a(s) empresa(s) 
.......................................................................... com sede na 
...................................................., na cidade ................., Estado ......................, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 
..................................., neste ato representada por seu representante legal, , nome........., 
nacionalidade..........., estado civil.........., profissão.........., identidade........... e 
CPF................, abaixo assinado, de conformidade com os poderes que lhe são conferidos 
e que constam do seu Contrato Social / Estatuto Social, acordam proceder, nos termos 
das Leis 8.666/93 e 10.520/02, do Decreto n° 7.892/13, com suas alterações posteriores, 
bem como do Edital de Pregão em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS dos itens 
descritos no Anexo I do termo de referência, com seus respectivos preços unitários. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de 
serviços e materiais gráficos e confecção de camisas para atender a demanda do 
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, pelo período de 12(doze) meses, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de 
Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2018). 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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2.1. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de prestação de serviços, 
ficando o fornecedor nela incluído obrigado a entregar os objetos, que advierem, nas 
condições estabelecidas no Edital e em seus anexos e nesta Ata, cuja validade será de 
12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura com eficácia após sua publicação 
no Diário Oficial. 

2.2. A existência de preços registrados não obriga o COREN-AM ou a Empresa 
Participante do Registro de Preços a firmarem as contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação do objeto de 
que trata esta Ata, sendo, contudo, assegurado ao(s) beneficiário(s) do Registro(s) de 
Preços, a preferência da prestação dos serviços em caso de igualdade de preços. 

 

3. DOS VALORES REGISTRADOS 

 

3.1. Os valores dos itens do fornecedor deste registro de preços são: 

EMPRESA GRUPO ITEM QTD VLR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VLR 
TOTAL 

(R$) 

      

      

 

 

4. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

 a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não assinar o Instrumento Contratual no prazo estabelecido pelo COREN-AM, 
sem justificativa aceitável, quando for o caso; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei 10.520, de 2002; ou 

e) Por razões de interesse público, em virtude de fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados. 
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4.1.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do COREN-AM. 

4.1.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência  de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados e justificados. 

 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN-AM será o Órgão 
Gerenciador, sendo, portanto, o responsável pela condução da licitação e gerenciamento 
da Ata de Registro de Preços. 

5.2. Os Conselhos Regionais de Enfermagem – Coren’s poderão ser Órgãos 
Participantes, conforme previsto no artigo 6º, do Decreto nº. 7892/2013, desde que façam 
a manifestação. 

5.3. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, com eficácia após sua publicação no Diário Oficial. 

5.4. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, ficando os 
fornecedores nela incluídos obrigados a celebrar as ordens de fornecimento ou contratos 
que advierem nas condições estabelecidas neste Edital. 

5.5. A adesão ao registro de preços decorrente do presente Edital, esta restrita aos 
Conselhos Regionais de Enfermagem, os quais fazem parte do Sistema Cofen/Coren’s. 

5.6. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 
Preços não poderão exceder, por Conselho Regional, a cem por cento dos quantitativos 
dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  

5.7. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será 
convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis, 
contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.  

5.7.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser 
convocada, poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo Conselho Regional de Enfermagem do 
Amazonas. 

5.7.2. É facultado ao Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, quando a 
convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.  
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5.8. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 do Decreto 
n.º 7.892/2013.  

5.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

5.10. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços será de no máximo 
12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído 
o do vencimento.  

5.11. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto n.º 7.892/2013.  

5.11.1. Nessa hipótese, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, por 
razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório.  

5.12. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

5.12.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 
de penalidade.  

5.13. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

5.13.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  

5.13.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.  

5.14. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

5.15. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

5.15.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

5.15.2. Não assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável;  

5.15.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou  

5.15.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.  
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5.16. O cancelamento do registro de preços nas hipóteses previstas no item 5.15.1, 5.15.2 
e 5.15.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa.  

5.17. 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:  

5.17.1. por razão de interesse público; ou  

5.17.2. a pedido do fornecedor.  

5.18. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 
concluídos os procedimentos de ajuste, o Conselho Regional de Enfermagem do 
Amazonas fará o devido apostilamento da Ata de Registro de Preços e informará aos 
fornecedores registrados a nova ordem de classificação.  

5.19. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

 

6.1. As obrigações das partes estão descritas nos itens 6 e 7 do Termo de Referência, 
anexo I do Edital, respectivamente, que faz parte integrante do presente instrumento 
independentemente de transcrição. 

 

7. RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, enseja a sua 
rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

7.2. A rescisão pode ser: 

7.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do COREN-AM, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada; 

7.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o COREN-AM; 

7.2.3. Judicial, nos termos da legislação. 

7.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

7.3.1. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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8. DAS PENALIDADES 

 

8.1. As Sanções Administrativas as quais estão sujeitas a licitante vencedora, estão 
estabelecidas no item 13 do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1. A presente ata de registro de preços fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993, no 
Decreto nº 7892/2013, e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico - SRP nº. 
008/2018, bem como à proposta da CONTRATADA, constantes do PAD n.º 0073/2018, 
independentemente de transcrição.  

 

10. DOS CASOS OMISSOS. 

 

10.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento 
serão decididos pelo COREN-AM, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem 
parte integrante desta Ata, independente de suas transcrições. 

 

11. DO FORO 

 

11.1. Fica eleito o foro da cidade de Manaus, com exclusão de qualquer outro, para dirimir 
qualquer questão decorrente da utilização desta Ata. 

E, por se acharem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata. 

 

Manaus, _____ de ___________________ de 2018. 

_______________________________ 

CONTRATANTE 

SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO 

 Presidente 

_______________________________ 

CONTRATADA 
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_______________________________ 

CONTRATANTE 

ANDRÉIA PEDROSO DA SILVA 

Tesoureiro  

 

 

 

 

______________________________________________ 

DAVI MARTINS DA SILVA JÚNIOR 

Procurador Geral 

TESTEMUNHAS: 
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