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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 01/2015 

 
MODALIDADE: CARTA CONVITE 

 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
ENTIDADE PROMOTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO 
 
1 – PREÂMBULO 
1.1 – O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO, inscrito no CNPJ sob 
o nº 08.336.841/0001-86, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria 
065/2015 de 23 de abril de 2015, torna público que fará realizar licitação, na modalidade CARTA 
CONVITE, onde recebera propostas para a execução do objeto deste Edital, nos moldes do anexo 5, de 
acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as condições desta licitação, a 
realizar-se na sala de Reuniões das Comissões do CONSELHO REGIONAL DE ENFGERMAMGEM 
DE MATO GROSSO, situada a Rua Presidente Marques, 59 – Bosque – Cuiaba  - Mato Grosso. 
1.2 – Os envelopes contendo a habilitação da empresa , e proposta de preços deverão ser protocoladas 
até as 9hs00, do dia 07 de maio de 2015(horário local), e serão abertos no dia 08/05/2015 as 09hs00, 
horário local. 
1.2.1 – Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a 
mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido por 
meio de edital próprio de alteração. 
1.3 – Integram esta licitação: 
Anexo 01 (Credenciamento); 
Anexo 02 (Declaração de Idoneidade); 
Anexo 03 (Termo de Referência); 
Anexo 04 (Minuta do Contrato); 
Anexo 05 (Proposta de Preços); 
Anexo 06 (Termo de Responsabilidade); 
Anexo 07 (Declaração para fins do exigido pelo artigo 9, § 3º da Lei 8.666/93) 
Anexo 08 (Mod. de Declaração de Observância ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da CF). 
Anexo 09 (Declaração de Renuncia fase I). 
Anexo 10 (Declaração de Renuncia fase II). 
1.3.1 – É facultada a apresentação dos anexos em modelos próprios do proponente, desde que não 
descaracterizem suas finalidades, e que todos os documentos estejam assinados pelo responsável legal 
da proponente. 
1.3.1.2 – Poderão participar da presente Licitação qualquer empresa do ramo que se manifeste 
interesse com até 24 horas antes do horário previsto para abertura, onde o Edital poderá ser retirado na 
Secretaria do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO ou pelo site 
www.coren-mt.gov.br 

                    
 2 – DO OBJETO 

A presente licitação tem por finalidade, obter serviços de contratação e gerenciamento dos 
procedimentos necessários para realização dos eventos a serem realizados pelo Coren-MT, no tocante 
a alimentação e decoração dos locais destinados para este fim, durante o mês de maio de 2015 em 
comemoração do Mês da Enfermagem, conforme especificações contidas no item 4.0 do termo de 
referência (Anexo III). 
 

http://www.coren-mt.gov.br/
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3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 – Para habilitação na presente CARTA CONVITE, os interessados deverão apresentar os 
documentos solicitados a seguir, em envelope intitulado conforme item 5.1; 
3.2 – As empresas podem ser representadas, no processo licitatório, mediante apresentação da Carta de 
Credenciamento, conforme anexo 01, até o início da sessão de abertura das propostas. 
3.2.1 – As empresas poderão designar somente um representante credenciado, e o mesmo não poderá 
representar mais de uma empresa no certame.  
3.2.2 – A participação neste procedimento licitatório implica na aceitação integral e irrestrita das 
condições estabelecidas nos documentos componentes do Edital. 
3.2.3 – A não apresentação de solução para todos os itens do objeto deste Edital implicara na 
desclassificação da Proponente. 
3.3 – O objeto da sociedade do Contrato Social deve ser compatível com o objeto deste Edital. 
3.4 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 1, os documentos abaixo relacionados, sendo 
que a falta de qualquer documento implicará na inabilitação do proponente. 
3.4.1 – Para comprovação de habilitação jurídica (envelope nº 1): 
3.4.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição 
de seus atuais administradores. 
3.4.1.2 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova da 
diretoria em exercício. 
3.4.1.3 – Declaração de idoneidade, de acordo com o modelo constante no Anexo 02. 
3.4.1.4 – Termo de Responsabilidade, de acordo com o modelo constante no Anexo 08. 
3.4.1.5 – Declaração para fins do exigido pelo Artigo 9, § 3º da Lei Nº 8.666/93 no Anexo 09; 
3.4.1.6 – Declaração de Observância ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da CF - Anexo 10; 
3.4.2 – Para comprovação de regularidade fiscal (envelope nº 1): 
3.4.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão 
Quanto à Divida Ativa Da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do 
domicílio ou sede do proponente ou outra equivalente na forma da lei. 
3.4.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede 
do proponente ou outra equivalente na forma da lei. 
3.4.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede 
do proponente ou outra equivalente na forma da lei. 
3.4.2.4 – Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei, CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. 

    3.4.2.5 – A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as empresas que 
OPTAREM em usufruir os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123/2006, bem como 
para efeito do tratamento diferenciado previsto na mesma, deverá ser comprovada mediante 
apresentação da seguinte documentação, que deverá estar dentro do ENVELOPE Nº. 01 – DA 
DOCUMENTAÇÃO: Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde 
conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades 
simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data 
marcada para a abertura da presente Licitação, ou estar dentro do prazo de validade se o mesmo for 
declarado expressamente no documento pelo órgão emitente. 
3.4.5 – Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia legível e autenticados, (não aceitaremos 
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cópia em papel FAX), ficando a critério da comissão a solicitação de qualquer documento em via 
original.  
3.4.6 – Quando os documentos não indicarem prazo de validade, a Comissão de Licitação assumirá 30 
dias após a data da emissão do mesmo, salvo na hipótese do disposto no item  3.4.2.5, para os fins da 
lei complementar 123/2006. 
4 – DOS ENVELOPES 
4.1 – A proponente deve apresentar 02 envelopes lacrados, o primeiro contendo a 
DOCUMENTAÇÃO, o segundo a PROPOSTA DE PREÇO, identificados, externamente, com o 
respectivo número (1 e 2), contendo (Documentação e Proposta de Preço), nome da Proponente e 
número desta CARTA CONVITE, como é descrito nos itens 5 e 6 abaixo. 
4.2 – Se houver necessidade de acondicionar o conteúdo em mais de um envelope, acrescentar ao 
número do mesmo, a quantidade total de envelopes na forma: n-x/y, onde, n é o número de ordem e y 
é a quantidade. Por exemplo: envelope nº 2 desdobrados em 3 embalagens = 2 - 1/3, 2 - 2/3 e 2 - 3/3; 
4.3 – A recepção dos envelopes se fará de acordo com o fixado neste Edital, não sendo admitido 
atraso, mesmo que involuntário, sendo considerado como horário de entrega o protocolado pelo 
COREN-MT. 
4.4 – É imprescindível, quando da elaboração da proposta, que sejam observados, rigorosamente, os 
termos contidos neste Edital e seus ANEXOS, evitando-se dessa forma uma eventual desclassificação. 
4.5 – Será devolvido o envelope nº 2– Proposta de Preços, às concorrentes inabilitadas. 
5 – DOCUMENTAÇÃO 
5.1 – Os documentos de habilitação preliminares mencionados no item 3.4 serão acondicionados em 
envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente: 
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº. 01/2015 - ABERTURA 08/05/2015 ÀS 9hs00 (Horário local)EMPRESA 
(identificação da empresa proponente) 
 
6 – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1 – A Proposta de Preço, no modelo do formulário ANEXO 05, deverá ser acondicionada em 
envelope lacrado no qual se identifique externamente: 
 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº. 01/2015 - ABERTURA 08/05/2015 ÀS 9hs00 (Horário local) 
EMPRESA (identificação da empresa proponente) 
6.1.1 – A proposta deve ser elaborada, considerando as condições estabelecidas neste Edital na forma 
do modelo Anexo 05, não podendo ultrapassar o valor máximo estabelecido no item 9.1 deste Edital, 
além de observar os seguintes requisitos: 
I – Ser datilografada ou impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que 
envolvem valores, quantidades e prazos ou que possam comprometer a interpretação da proposta; 
II – Estar assinada pelo representante legal da PROPONENTE. 
III – Conter a razão social, número do CNPJ ou da Inscrição Estadual, endereço completo e telefone, 
em todas as vias; 
IV – Estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da abertura do Envelope nº. 1 – Documentação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o dia do vencimento; 
V – Os preços, válidos na data da abertura da licitação, deverão ser cotados em moeda: Real (R$); 
VI – No caso de divergência entre o preço global, prevalecerá àquela proposta que representar o menor 
desembolso para o COREN-MT; 
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VII – Fixar prazo de inicio dos trabalhos, conforme cronograma contido nas especificações constantes 
no item 4 do termo de referência (anexo 03) . 
VIII – Não serão consideradas as propostas que apresentarem valores para pagamentos simbólicos ou 
inexeqüíveis, oferta de vantagem não prevista no Edital, ou a cotação de preço baseado na oferta dos 
demais licitantes, nos termos da previsão contida nos parágrafos 2° e 3° do artigo 44 da Lei Federal 
8666/93 de 21/06/1993. 
IX – A proponente é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes 
relativas ao objeto cotado. 
X – Apresentar proposta considerada valor inexeqüível. 
XI – Será desclassificada a proposta que não atender todos os requisitos acima. 
7 – DO JULGAMENTO 
 
7.1 - Não serão aceitas condições ou informações que não constarem na proposta; 
7.2 - O critério adotado para julgamento desta Licitação, será o previsto no Art. 45 da Lei nº 8.666/93, 
inciso I. 
7.3 – Será considerada a proposta mais vantajosa para a administração e, conseqüentemente, declarada 
vencedora do certame, aquela que, satisfazendo a todas as condições e exigências desta carta-convite, 
ofereça o MENOR PREÇO GLOBAL. 
7.4 - Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á conforme os termos do § 2º do 
Art. 45 da Lei nº 8.666/93 e dos artigos 44 e 45 da lei complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
 
8 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
8.1 - O Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua assinatura, a menos que 
uma das partes o denuncie ou rescinda desde que o façam de forma escrita, conforme prevê o artigo 
57, II, § 2º, da Lei nº. 8.666/93, desde que haja interesse das partes   
8.2 – O prazo de execução do serviço objeto desta licitação obedecerá às datas constantes na descrição 
do objeto (item 04 do presente termo), permitindo-se sua execução somente após o recebimento da 
Ordem de Serviço e Nota de Empenho. 
 
9 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/VALOR ESTIMADO DO MERCADO 
9.1 – O valor máximo estimado global estabelecido para esta licitação é de R$: 37.400,00 (Trinta e 
Sete Mil e quatrocentos reais), incluindo todos os itens do Objeto deste Edital (Anexo 03). 

 
9.1.1 – Os recursos para assegurar os pagamentos são decorrentes das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 

 Programa: 0001 – Administração Gera.l 
Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção e Administração Geral do Coren-MT.  
Elemento Despesa: 3.3.90.02.23.00.00.00.0053 – Serviços de Alimentação. 

 
 Programa: 0002 – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT. 

Projeto/Atividade: 1.001 – Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos 
Profissionais. 
Elemento Despesa: 3.3.90.39.02.23.00.00.0000 – Serviços de Alimentação. 

 
 Programa: 0002 – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT. 

Projeto Atividade: 1.002 – Realização da Semana da Enfermagem.  
Elemento Despesa: 3.3.90.32.02.00.00.00.0053 – Material para Cerimonial. 
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 Programa: 0002 – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT. 
Projeto Atividade: 1.002 – Realização da Semana da Enfermagem. 
Elemento Despesa: 3.3.90.39.02.23.00.00.0053 – Serviços de Alimentação. 
 

9.2 – Das condições de pagamento 
9.2.1 O pagamento será efetuado até o 5º dia útil, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, a vista, 
por meio de Ordem de Serviço, Nota de empenho, apresentação na Nota Fiscal/Fatura, 
respectivamente, (devidamente atestada pela Unidade responsável pela sua fiscalização).        

 9.2.2 – A fatura que for apresentada com erro será devolvida a empresa contratada para retificação e 
reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data 
da devolução e a da reapresentação; 

 9.2.3 O pagamento das notas fiscais/faturas, após a verificação da regularidade da empresa contratada 
junto ao SICAF, constatando a irregularidade, a empresa será notificada a regularizar junto ao SICAF, 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato, acompanhadas de 
comprovação da quitação mensal das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, de acordo com 
o art. 71 da Lei nº 8.666/93; Este prazo poderá ser prorrogado a critério da administração. 
 
13 – DA ADJUDICAÇÃO 
13.1 – O objeto desta licitação será adjudicado à PROPONENTE que atendendo a todas as condições 
expressas neste Edital e seus Anexos, for (em) classificada (s) de acordo com os critérios de 
julgamento estabelecidos no tópico 7, a não ser que se comprove a ocorrência de fatos ou atos que 
prejudiquem a capacidade jurídica, a regularidade fiscal ou a capacidade técnica da PROPONENTE 
vencedora.  
 
14 – DAS PENALIDADES 
14.1 – Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas no artigo 
87 da Lei nº 8.666/93: 
I – Advertência; 
II – Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do empenho, acumulável com as demais sanções; 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
14.2 –O não cumprimento do disposto no tópico acima, implica na aplicação, a partir do 6º dia, de 
multa de 1%, por dia, calculada sobre o preço proposto, limitado a 30 dias após o pedido de 
substituição, quando o COREN-MT tomará as providências legais cabíveis.  
14.3 – O COREN-MT, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor 
contra qualquer crédito gerado pela PROPONENTE adjudicada, independente de qualquer notificação 
judicial ou extrajudicial. 
14.5 – As penalidades previstas neste tópico serão aplicadas sem prejuízo das cominações 
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 de 
21/06/93, da legislação, jurisprudência e doutrina, aplicáveis à espécie. 
15.2 – A participação da PROPONENTE nesta licitação, implica no conhecimento e aceitação integral 
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e irretratável dos termos deste Edital e seus ANEXOS, não sendo permitidas ressalvas aos termos do 
Edital e seus ANEXOS após a entrega dos envelopes à Comissão de Licitação. 
15.3 – Das sessões públicas serão lavradas atas e assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, 
com registro detalhado de todas as ocorrências relacionadas ao processo. 
15.4 – A Comissão de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações  
complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário. 
15.5 – A Comissão Permanente de Licitações dirimirá as dúvidas que suscite a CARTA CONVITE, 
desde que argüidas por escrito até 3 (TRÊS) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes. 
15.6 – Não serão aceitas propostas por fac-símile e/ou via internet, aceitando-se somente o envio pelo 
correio, através de “AR” ou “SEDEX” sendo de inteira responsabilidade do proponente, os riscos 
porventura decorrentes desta forma de remessa. Podendo ser protocolado no COREN-MT conforme o 
item 1.2 desde edital,  
15.7 – Esclarecimentos sobre o Edital serão prestados pelo Setor de Licitações e Compras pelo 
telefone: (65) 3634-4075 ou através de e-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br   
 

         16. -  PROCESSO APROVADO PELA ASSJUR 
Processo n. 030/2015, aprovado pelo PARECER ASSJUR COREN-MT N. 021/2015 no dia 28 de 
abril de 2015 e PARECER CONTROLADORIA COREN-MT Nº 24/2015 no dia 28 de abril de 2015, 
analisado e aprovado o edital e seus anexos através da CI – ASSJUR N.º 23/2015, datado em 
28/04/15. 
 

 17. -  DO FORO 
 

 17.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Cuiabá-
MT, Seção Judiciária de Mato Grosso, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 
 

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2015. 
 

 
Eleonor Raimundo da Silva 

Autoridade Competente do Coren/MT 
 

 
 

Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira 
Membro da Comissão Licitação 

Portaria n.º 65/2015 
 

mailto:pregoeira01@coren-mt.com.br
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ANEXO 01 

 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
 
  Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ____________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade sob n° ____________________________ e CPF sob n° 
____________________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA 
CONVITE N° 01/2014, instaurado por este CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 
MATOGROSSO. 
 
  Na qualidade de representante legal da empresa _____________________________________, 
outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 
Recurso. 
 
 
 
 
  Cuiabá-MT, em .......................... 
 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura e Identificação do 
Responsável Legal e da Empresa 
 
 
 
 
 
OBS. A CARTA DE CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES NO MOMENTO QUE ANTECEDE A ABERTURA DOS 
ENVELOPES. 
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ANEXO 02 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório 
número 01/2015, sob a modalidade de CARTA CONVITE, instaurado por este CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATOGROSSO, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

Cidade de ______________/ UF ____, em ____/___/2015. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura e Identificação do 
Responsável Legal e da Empresa 
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03 ANEXO 

PROJETO/TERMO DE REFERÊNCIA 

1.0 DAMENTAÇÃO LEGAL FUN

1.1 Bem como, no que couber às determinações constantes da Lei N.º 8.666, de 21/06/1993. 

2.0 DO OBJETO 

2.1 - O presente processo tem por finalidade, obter serviços de contratação e gerenciamento dos procedimentos 
necessários para realização dos eventos a serem realizados pelo Coren-MT, no tocante a alimentação e decoração 
dos locais destinados para este fim, durante o mês de maio de 2015 em comemoração do Mês da Enfermagem, 
conforme especificações contidas no item 4.0 do termo de referência 

3.0 DA JUSTIFICATIVA  

A atividade-fim dos conselhos de enfermagem é a fiscalização do exercício da Enfermagem, que preza pela 
prestação do serviço com conhecimento científico, técnico, baseado na ética e de forma humanizada. A 
enfermagem atua na assistência, na gestão e no ensino, sendo perpassada pela atuação política. 
 
Para se alcançar um exercício de Enfermagem com primazia técnica e postura ética, não basta apontar as falhas e 
punir, por meio das visitas fiscalizatórias, mas é necessário também orientar o profissional de enfermagem para a 
correta atuação. 
 
A orientação ocorre de forma direta e individualizada pelos enfermeiros-fiscais durante as ações fiscalizatórias, mas 
um bom recurso de orientação é a promoção de eventos de aprimoramento em áreas de grande falha no Estado, 
que atingem grande número de profissionais e estudantes de enfermagem em uma única ação.  
 
A realização de eventos destinados a profissionais e estudantes de enfermagem tem eficácia comprovada na 
melhoria da imagem do Coren/MT perante esse público. O descontentamento – natural, pois o Conselho é órgão 
arrecadador – é reduzido drasticamente, pois o inscrito passa a entender de uma forma diferente, que, sim, o 
Conselho trabalha por ele. Eventos são o contato direto do Coren com seu mantenedor, seja saindo do órgão e 
promovendo ações em outras instituições ou em espaços de eventos, seja levando o público para dentro do órgão, 
por meio de palestras ou visitações. 
 
A organização de eventos permite, ainda, o fortalecimento político da Enfermagem e do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais. Isso ocorre a partir da parceria com entidades da enfermagem e instituições de ensino e de saúde na 
organização de eventos.  
 
Para desenvolver o evento da 3º semana descentralizada da enfermagem, torna-se necessária a contratação de 
empresas prestadoras de serviços ou fornecedoras de produtos, como organização de eventos, fornecimento de 
alimentos e decoração. Tendo em vista a ampla atuação dos serviços necessários para organização de eventos, 
fica proposta a realização de um processo licitatório. 
 
Tendo em vista a ampla atuação dos serviços necessários para organização de eventos, fica proposta a realização 
de um processo licitatório. 
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4.0 DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

Item SERVIÇO/ 
PRODUTO 

DESCRIÇÃO 

01 Semana 
Descentralizada 
de Enfermagem 
 
Município: 
Tangará da Serra  
Entrega: Local do 
evento  
Data: 18/05/15, 
das 19h às 22h e 
19/05/15, das 
7h30 às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 
1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 18/05 e outro para a noite do 
19/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – 
quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para 
refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 19/05, para 200 
pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de 
bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – 
acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos descartáveis, 
bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
 

02 Semana 
Descentralizada 
de Enfermagem 
 
Município: 
Cáceres 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 19/05/15, 
das 19h às 22h e 
20/05/15, das 
7h30 às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 
1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 19/05 e outro para a noite do dia 
20/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – 
quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para 
refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 20/05, para 200 
pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de 
bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – 
acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos descartáveis, 
bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
 

03 Semana 
Descentralizada 
de Enfermagem 
 
Município: Sinop 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 21/05/15, 
das 19h às 22h e 
22/05/15, das 
7h30 às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 
1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 21/05 e outro para a noite do dia 
22/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – 
quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para 
refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 22/05, para 200 
pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de 
bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – 
acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos descartáveis, 
bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
 

04 Semana 
Descentralizada 
de Enfermagem 
 
Município: 
Rondonópolis 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 
1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 25/05 e outro para a noite do dia 
26/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – 
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Entrega: Local do 
evento  
Data: 25/05/15, 
das 19h às 22h e 
26/05/15, das 
7h30 às 22h 

quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para 
refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 26/05, para 200 
pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de 
bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – 
acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos descartáveis, 
bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
 

05 Semana 
Descentralizada 
de Enfermagem 
 
Município: Barra 
do Garças 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 26/05/15, 
das 19h às 22h e 
27/05/15, das 
7h30 às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 
1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 26/05 e outro para a noite do dia 
27/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – 
quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para 
refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 27/05, para 200 
pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de 
bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – 
acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos descartáveis, 
bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
 

06 Semana 
Descentralizada 
de Enfermagem 
 
Município: 
Cuiabá 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 28/05/15, 
das 19h às 22h e 
29/05/15, das 
7h30 às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 
1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 28/05 e outro para a noite do dia 
29/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – 
quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para 
refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 29/05, para 200 
pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de 
bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – 
acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos descartáveis, 
bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

5.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

5.1 A dotação orçamentária será proveniente das contas:  
• – Administração Geral 

Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção e Administração Geral do Coren-MT  
Elemento Despesa: 3.3.90.02.23.00.00.00.0053 – Serviços de Alimentação. 

Programa: 0001 

Programa: 0002 
 

• – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT 
Projeto/Atividade: 1.001 – Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos Profissionais  
Elemento Despesa: 3.3.90.39.02.23.00.00.0000 – Serviços de Alimentação. 
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• – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT 
Projeto Atividade: 1.002 – Realização da Semana da Enfermagem  
Elemento Despesa: 3.3.90.32.02.00.00.00.0053 – Material para Cerimonial. 

Programa: 0002 

Programa: 0002 
 
• – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT 

Projeto Atividade: 1.002 – Realização da Semana da Enfermagem  
Elemento Despesa: 3.3.90.39.02.23.00.00.0053 – Serviços de Alimentação. 
 

6.0 DO VALOR ESTIMADO 
 
6.1 O Valor total estimado foi feito através de cotação de mercado junto às empresas especializadas em eventos, no 
total de R$: 37.400,00 (Trinta e Sete Mil e quatrocentos reais) 
 
7.0 DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 ocumentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua 
natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticado pelo cartório competente ou ainda conferido com o original pelo servidor da unidade que realiza
Convite; 

Os d
 
rá o 

Reg

Prov

Certi

CR

7.2 ularidade Fiscal; 

7.3 a de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante; 

7.4 dão de Dívida Ativa com a União; 

7.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação 
de Certificado de Regularidade com o FGTS; 

7.6 Certidão trabalhista; 

8.0 ITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO 

8.1 entual aceitação de produto diverso às especificações licitadas se dará se e somente se houver retirado do 
mercado do referido produto por qualquer motivo ou substituição por outro de melhor qualidade, devendo 
qualquer custo a este titulo ser suportado pela empresa licitante vencedora, sendo que na ocorrência de tal fato 
a aceitação estará condicionada a avaliação do órgão licitante e constituirá mera liberalidade do mesmo. 

DO FORN

A ev

8.2 ECIMENTO 
 rnecido através de Ordem de Serviço e Nota de Empenho, que será expedida de 

AS 

8.2.1 O objeto licitado será fo
acordo com as necessidades do órgão, de acordo com o edital. 

9.0 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOST
9.1 propostas deverão estar todas assinadas e com prazo de valiAs dade de 60 (sessenta) dias e devidamente 

10.0 ADJUDICAÇÃO 

assinadas, conforme modelo de tabela constante no edital. 

10.1  presente ConviteO   será adjudicado por MENOR PREÇO GLOBAL, através de Licitação na modalidade 

11.0 DEVERES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE 

Convite.  

11.1 DA CONTRATADA 
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11.1.1 Compete à contratada executar os serviços licitados constante neste termo de referência. 
 
11.1.2 DA CONTRATANTE 
11.1.3 Compete ao COREN MT – CONTRATANTE: Efetuar o pagamento a CONTRATADA pela Prestação de 
Serviço, conforme estabelece a minuta do contrato. 

12.0 PRAZO DE EXECUÇÃO E SANÇÕES 

12.1 PRAZO DE EXECUÇÃO 
12.1.1 O prazo de execução do serviço objeto desta licitação obedecerá às datas constantes na descrição do 
objeto (item 04 do presente termo), permitindo-se sua execução somente após o recebimento da Ordem de Serviço 
e Nota de Empenho.  

12.2 SANÇÕES 
12.2.1 O LICITANTE que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do 
lance ofertado, em forma diversa a prevista neste edital, intentar fraude de qualquer forma ao procedimento desta 
Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar 
documentação exigida no EDITAL, apresentar documentação falsa, não assinar o CONTRATO, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades: 

a. Advertência. 

b. Multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor da adjudicação. 

c. Suspensão do direito de licitar e contratar com o COREN-MT e descredenciamento no SICAF,  pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa prevista no item acima e no CONTRATO e das demais cominações legais; 

12.2.2 As penalidades só não serão aplicadas se ocorrer fatos supervenientes, justificáveis e aceito pelo 
Pregoeiro e submetido à aprovação da Autoridade Superior, observando-se que: 

a. Somente serão aplicadas mediante procedimento administrativo, no qual serão assegurados o contraditório e a 
ampla defesa; 

b. As penalidades, quando aplicadas, serão registradas no SICAF. 
 
13.0 PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

 

13.1  PROCEDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO 

No curso da execução do contrato, caberá a CONTRATANTE, a fiscalização dos serviços, por intermédio de 
servidor( es) designado(s) para tal finalidade, nos termos do Art.67 da lei nº 8.666/93, que registrará(ão) todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas. 

 
13.2  GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

13.2.1 Será firmados o Contrato com a vencedora, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº 
8.666/93; 

13.2.2 A convocação do Licitante vencedor se dará por carta, fax, telegrama ou mensagem eletrônica; 

13.2.3 O prazo para assinatura do Contrato será de no máximo 03 (três) dias úteis, contados da convocação por 
esta Comissão para a sua formalização; 
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13.2.4 Na hipótese da empresa vencedora não comparecer para assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido 
no item anterior, o processo retornará ao Pregoeiro, que convocará os demais LICITANTES e procederá ao exame 
das demais propostas (lances), bem como da habilitação de seus proponentes, seguindo a ordem da classificação 
até que uma delas atenda, integralmente, ao EDITAL, sendo o seu autor declarado vencedor, submetendo o 
processo para adjudicação e homologação pela Autoridade Superior, quando haverá convocação do Adjudicatário 
para cumprir as condições da contratação previstas neste Edital, e assinar o CONTRATO. 

13.2.5 O LICITANTE que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas as mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do CONTRATO, atualizado financeiramente; 

13.2.6 O LICITANTE vencedor deverá atualizar as certidões exigidas na habilitação, se o prazo de validade expirar 
durante o curso do procedimento; 

13.2.7 O termo de contrato será elaborado pela CONTRATANTE, com vigência de 12 meses, a contar da assinatura 
do contrato, de acordo com as disposições contidas na Lei de Licitações, e atenderá às condições previstas neste 
edital e seus anexos. 

13.2.8 A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União será em conformidade com o disposto no 
Parágrafo Único do Art.61 da lei nº 8.666/93. 

 

14.0 DO PRAZO 
14.1. Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua assinatura, a menos que uma das 
partes o denuncie ou rescinda desde que o façam de forma escrita, conforme prevê o artigo 57, II, § 2º, da 
Lei nº. 8.666/93, desde que haja interesse das partes   
14.2.  O prazo de execução do serviço objeto desta licitação obedecerá às datas constantes na descrição do 
objeto (item 04 do presente termo), permitindo-se sua execução somente após o recebimento da Ordem de 
Serviço e Nota de Empenho. 

 

15.0 D  PAGAMENTO O

15.1. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, a vista, por meio de 
Ordem de Serviço, Nota de empenho, apresentação na Nota Fiscal/Fatura, respectivamente, (devidamente atestada 
pela Unidade responsável pela sua fiscalização). 

15.2 A fatura que for apresentada com erro será devolvida a empresa contratada para retificação e reapresentação, 
acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da 
reapresentação; 

15.3 O pagamento das notas fiscais/faturas, após a verificação da regularidade da empresa contratada junto ao 
SICAF, constatando a irregularidade, a empresa será notificada a regularizar junto ao SICAF, ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato, acompanhadas de comprovação da quitação mensal das 
obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, de acordo com o art. 71 da Lei nº 8.666/93; Este prazo poderá ser 
prorrogado a critério da administração.  

16.0 D S DISPOSIÇÕES FINAIS A
 
16.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Subsidiariamente, será 
aplicado os Princípios Gerais de Direito. 
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27.0 D  FORO O
 
17.1 Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá Mato Grosso, para conhecer das questões relacionadas com o Convite 
que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos. 
 
17.1.1 Assinam este Termo de Referência, os Signatários relacionados e qualificados e a Autoridade Competente 
do Órgão, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas condições previstas no edital. 
 

 
 
 
 

Cuiabá, MT, 27 de abril de 2015. 
 
 
 
 

Elemarcia Paiva Moreira Rezer 
Mat. 023/1999 

Assistente Técnico 

Hellen Cristina Pereira Corrêa 
Portaria n° 28/2015 

 Gerente Administrativa 
 

 
 

Autorizo Termo de Referência 
 
 
 
 
 

Eleonor Raimundo da Silva 
Autoridade Competente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso 
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ANEXO 04 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº. ----------/2015. 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO E A 
EMPRESA______________________________________________________
_______________________________ 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT, doravante denominado CONTRATANTE, 
Autarquia Federal, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.336.841/0001-86, com sede a Rua Presidente Marques, nº 59 – Bosque na 
cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pelo seu Presidente, ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA, brasileiro, casado, 
enfermeiro, devidamente inscrito nos quadros do COREN/MT sob o nº. 33.191 e do CPF nº. 102.667.981-87, residente e 
domiciliado em Cuiabá/MT, e de outro lado à empresa __________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _________________ e Inscrição Estadual sob nº __________, com sede na 
_________________________, nº ___, Bairro __________, CEP ______________, município de Cuiabá-MT, neste ato 
representado pelo Sr.(a) __________________________, portador(a) do CPF n.º ____________________ e do RG 
__________________, residente e domiciliado em Cuiabá-MT, têm entre si, justo e acordado por força deste instrumento, o 
presente CONTRATO, sujeitando as normas preconizadas nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e Decretos n°. 5.450 e 5.504 
de 2005, e demais alterações, e no que consta do Edital de Licitação na modalidade Convite  nº 001/2015 e do Processo 
nº. 030/2015, mediante as condições inseridas nas seguintes clausulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto obter serviços de contratação e gerenciamento dos procedimentos necessários para 
realização dos eventos a serem realizados pelo Coren-MT, no tocante a alimentação e decoração dos locais destinados para 
este fim, durante o mês de maio de 2015 em comemoração do Mês da Enfermagem, conforme especificações contidas no item 
4.0 do termo de referência (Anexo III). 
 

  

Item SERVIÇO/ 
PRODUTO 

DESCRIÇÃO 

01 Semana 
Descentralizada de 
Enfermagem 
 
Município: Tangará 
da Serra  
Entrega: Local do 
evento  
Data: 18/05/15, das 
19h às 22h e 
19/05/15, das 7h30 
às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 1,20m de 
largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 18/05 e outro para a noite do 19/05, 
contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – quentes), 20 
refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para refrigerantes, copos e 
guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 19/05, para 200 pessoas, 
contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de bolo, torradas, 01 
tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – acondicionados em garrafas térmicas, 
copos e guardanapos descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 
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mesas de Buffet; 
 

02 Semana 
Descentralizada de 
Enfermagem 
 
Município: Cáceres 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 19/05/15, das 
19h às 22h e 
20/05/15, das 7h30 
às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 1,20m de 
largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 19/05 e outro para a noite do dia 20/05, 
contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – quentes), 20 
refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para refrigerantes, copos e 
guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 20/05, para 200 pessoas, 
contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de bolo, torradas, 01 
tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – acondicionados em garrafas térmicas, 
copos e guardanapos descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 
mesas de Buffet; 
 

03 Semana 
Descentralizada de 
Enfermagem 
 
Município: Sinop 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 21/05/15, das 
19h às 22h e 
22/05/15, das 7h30 
às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 1,20m de 
largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 21/05 e outro para a noite do dia 22/05, 
contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – quentes), 20 
refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para refrigerantes, copos e 
guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 22/05, para 200 pessoas, 
contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de bolo, torradas, 01 
tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – acondicionados em garrafas térmicas, 
copos e guardanapos descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 
mesas de Buffet; 
 

04 Semana 
Descentralizada de 
Enfermagem 
 
Município: 
Rondonópolis 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 25/05/15, das 
19h às 22h e 
26/05/15, das 7h30 
às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 1,20m de 
largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 25/05 e outro para a noite do dia 26/05, 
contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – quentes), 20 
refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para refrigerantes, copos e 
guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 26/05, para 200 pessoas, 
contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de bolo, torradas, 01 
tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – acondicionados em garrafas térmicas, 
copos e guardanapos descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 
mesas de Buffet; 
 

05 Semana 
Descentralizada de 
Enfermagem 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 1,20m de 
largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
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Município: Barra do 
Garças 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 26/05/15, das 
19h às 22h e 
27/05/15, das 7h30 
às 22h 

2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 26/05 e outro para a noite do dia 27/05, 
contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – quentes), 20 
refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para refrigerantes, copos e 
guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 27/05, para 200 pessoas, 
contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de bolo, torradas, 01 
tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – acondicionados em garrafas térmicas, 
copos e guardanapos descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 
mesas de Buffet; 
 

06 Semana 
Descentralizada de 
Enfermagem 
 
Município: Cuiabá 
Entrega: Local do 
evento  
Data: 28/05/15, das 
19h às 22h e 
29/05/15, das 7h30 
às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, com 1,20m de 
largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 
 
2) Serviço de alimentação: 
- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 28/05 e outro para a noite do dia 29/05, 
contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados – quentes), 20 
refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com gelo para refrigerantes, copos e 
guardanapos descartáveis, toalhas para 02 mesas de Buffet; 
- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 29/05, para 200 pessoas, 
contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 01 tipo de bolo, torradas, 01 
tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, café – acondicionados em garrafas térmicas, 
copos e guardanapos descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 
mesas de Buffet; 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua assinatura, a menos que uma das partes o 
denuncie ou rescinda desde que o façam de forma escrita, conforme prevê o artigo 57, II, § 2º, da Lei nº. 8.666/93, desde que 
haja interesse das partes. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO 
 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no Art. 65 da Lei nº. 
8.666/93.  

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE realizará com a CONTRATADA apenas os serviços mencionados na Cláusula 
Primeira acima e de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, devendo os mesmos ser previamente autorizados 
pela CONTRATANTE mediante Ordem de Serviço e Nota de Empenho. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor total do presente contrato será de R$ ....... (.......................). O pagamento será efetuado com 
base no valor aprovado pela CONTRATANTE, através de nota fiscal, emitida pela CONTRATADA, após a execução do 
contrato, com vencimento no 05º dia útil subseqüente ao da apresentação da Nota Fiscal. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a CONTRATANTE necessite cancelar a execução de serviço de qualquer um dos itens acima, 
deverá fazer por escrito com antecedência mínima de 05 (cinco) dias à contratada sem qualquer indenização, mesmo caso a 
mesma já tenha iniciado os serviços. Após esse período deverá a CONTRATANTE, salvo justo motivo, pagar a CONTRATADA 
uma multa de 0,5% sobre o valor dos serviços já iniciado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 
 
Os recursos para assegurar os pagamentos são decorrentes das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 

 Programa: 0001 – Administração Geral. 
Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção e Administração Geral do Coren-MT.  
Elemento Despesa: 3.3.90.02.23.00.00.00.0053 – Serviços de Alimentação. 

 
 Programa: 0002 – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT. 

Projeto/Atividade: 1.001 – Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos Profissionais. 
Elemento Despesa: 3.3.90.39.02.23.00.00.0000 – Serviços de Alimentação. 

 
 Programa: 0002 – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT. 

Projeto Atividade: 1.002 – Realização da Semana da Enfermagem.  
Elemento Despesa: 3.3.90.32.02.00.00.00.0053 – Material para Cerimonial. 

 
 Programa: 0002 – Fortalecimento da Gestão do COREN/MT. 

Projeto Atividade: 1.002 – Realização da Semana da Enfermagem. 
Elemento Despesa: 3.3.90.39.02.23.00.00.0053 – Serviços de Alimentação. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
 

a) Compete a ................................................................ - CONTRATADA 

Fornecer os itens constantes na cláusula primeira do presente contrato e no anexo III do edital de processo licitatório na 
modalidade Convite N. 01/2015. Bem como, manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
b) Compete ao COREN MT – CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento a CONTRATADA pela execução de serviços, conforme estabelece a cláusula quarta, § 2º do presente 
contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES 
São responsabilidades da CONTRATADA: 
a) o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente da fiscalização exercida pelo 
CONTRATANTE. 
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b) arcar com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE e ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades 
cometidas por si, seus empregados ou prepostos, na execução dos serviços contratados. 
 
 c) cumprir e fazer cumprir, por si ou por seus prepostos, lei, regulamentos e posturas bem como, quaisquer determinações 
emanadas das autoridades competentes, pertinentes à execução do serviço. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 
Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, correndo por 
conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais 
se obrigam a saldar na época devida.  

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União às expensas do CONTRATANTE, conforme dispõe Parágrafo 
Único do art. 61 da Lei nº. 8.666/93.  

CLÁUSULA DECIMA – DA FISCALIZAÇAO 
 
No curso da execução dos serviços, caberá a CONTRATANTE, através de representante especialmente designado, o direito de 
observar o fiel cumprimento das disposições do presente contrato. Serão registradas em relatórios todas as ocorrências e as 
deficiências porventura existentes na prestação dos serviços e encaminhada cópia a CONTRATADA para imediata correção das 
irregularidades apontadas. As decisões serão solicitadas à autoridade competente do CONTRATANTE, para a adoção de 
medidas convenientes. 

 
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 

A CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas no capítulo IV, das Seções I e II da Lei n°. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A inexecução e a rescisão do presente contrato serão exigidas pelos dispositivos da seção V, 
Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93. Poderá este contrato ser rescindido por inadimplência de qualquer das condições aqui impostas, 
de iniciativa das partes, mediante comunicado escrito, firmando-se para tanto o prazo improrrogável de 30 (Trinta) dias, 
contados da assinatura do comunicado.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, mediante aviso 
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, denunciar o contrato para efeito de rescisão, ou sustar a execução dos 
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serviços sem que por isso seja obrigado a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra de qualquer natureza, com o 
que concordará a CONTRATADA, de modo pleno, irrestrito e irrevogável. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ANEXOS 
 
Fazem parte integrante do presente contrato, todos os termos do processo licitatório na modalidade Convite nº. 01/2015, 
incluindo-se o edital correspondente e seus anexos. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Naquilo que o presente termo eventualmente silenciar, dar-se-á cumprimento na forma prevista no 
edital correspondente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
     
Elege-se o foro federal desta Capital, para dirimir quaisquer conflitos decorrentes deste ajuste, renunciando, desde já, a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem justos e acordados, depois de lido e achado conforme pelas partes contratantes, foi o contrato assinado, em três 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.  

 
Cuiabá-MT, ........ de 2015. 

 
  
 
 
 

CONSELHO REGINAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 
______________________________________ 

Contratante 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Contratada 

 
 
 

 
 
Testemunhas: 
 
 
1.______________________________________________________ 
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2. __________________________________ 
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ANEXO 05 
 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 01/2015 
 

PROPOSTA DE PREÇOS (Formulário Padrão) 
 

DADOS DA EMPRESA: 

DENOMINAÇÃO/RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CEP: 

TEL: 

FAX: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

Item SERVIÇO/ 

PRODUTO 

DESCRIÇÃO Vl Total R$ 

01 Semana 

Descentralizada 

de Enfermagem 

 

Município: 

Tangará da Serra  

Entrega: Local do 

evento  

Data: 18/05/15, 

das 19h às 22h e 

19/05/15, das 7h30 

às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, 

com 1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 

 

2) Serviço de alimentação: 

- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 18/05 e outro para a noite 

do 19/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e assados 

– quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa térmica com 

gelo para refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, toalhas para 02 

mesas de Buffet; 

- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 19/05, para 

200 pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 

01 tipo de bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, 

café – acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos 

descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de 

Buffet; 

 

 

02 Semana 

Descentralizada 

de Enfermagem 

 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, 

com 1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 

 

2) Serviço de alimentação: 
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Município: 

Cáceres 

Entrega: Local do 

evento  

Data: 19/05/15, 

das 19h às 22h e 

20/05/15, das 7h30 

às 22h 

- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 19/05 e outro para a noite 

do dia 20/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e 

assados – quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa 

térmica com gelo para refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, 

toalhas para 02 mesas de Buffet; 

- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 20/05, para 

200 pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 

01 tipo de bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, 

café – acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos 

descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de 

Buffet; 

 

03 Semana 

Descentralizada 

de Enfermagem 

 

Município: Sinop 

Entrega: Local do 

evento  

Data: 21/05/15, 

das 19h às 22h e 

22/05/15, das 7h30 

às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, 

com 1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 

 

2) Serviço de alimentação: 

- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 21/05 e outro para a noite 

do dia 22/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e 

assados – quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa 

térmica com gelo para refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, 

toalhas para 02 mesas de Buffet; 

- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 22/05, para 

200 pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 

01 tipo de bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, 

café – acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos 

descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de 

Buffet; 

 

 

04 Semana 

Descentralizada 

de Enfermagem 

 

Município: 

Rondonópolis 

Entrega: Local do 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, 

com 1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 

 

2) Serviço de alimentação: 

- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 25/05 e outro para a noite 

do dia 26/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e 

assados – quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa 
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evento  

Data: 25/05/15, 

das 19h às 22h e 

26/05/15, das 7h30 

às 22h 

térmica com gelo para refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, 

toalhas para 02 mesas de Buffet; 

- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 26/05, para 

200 pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 

01 tipo de bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, 

café – acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos 

descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de 

Buffet; 

 

05 Semana 

Descentralizada 

de Enfermagem 

 

Município: Barra 

do Garças 

Entrega: Local do 

evento  

Data: 26/05/15, 

das 19h às 22h e 

27/05/15, das 7h30 

às 22h 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, 

com 1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 

 

2) Serviço de alimentação: 

- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 26/05 e outro para a noite 

do dia 27/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e 

assados – quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa 

térmica com gelo para refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, 

toalhas para 02 mesas de Buffet; 

- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 27/05, para 

200 pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 

01 tipo de bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, 

café – acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos 

descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de 

Buffet; 

 

 

06 Semana 

Descentralizada 

de Enfermagem 

 

Município: Cuiabá 

Entrega: Local do 

evento  

Data: 28/05/15, 

das 19h às 22h e 

29/05/15, das 7h30 

1) Fornecimento de 01 arranjo de flores para mesa de cerimônia – tipo chão, 

com 1,20m de largura e 0,80 de altura cada, com flores da estação; 

 

2) Serviço de alimentação: 

- Dois coffee break, sendo um para a noite do dia 28/05 e outro para a noite 

do dia 29/05, contendo: 20 centos de salgados sortidos tipo festa (fritos e 

assados – quentes), 20 refrigerantes de 2 litros sabores diversos, caixa 

térmica com gelo para refrigerantes, copos e guardanapos descartáveis, 

toalhas para 02 mesas de Buffet; 

- Dois lanches, sendo um para a manhã e um para a tarde do dia 29/05, para 
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às 22h 200 pessoas, contendo: 01 tipo de biscoito salgado, 01 tipo de biscoito doce, 

01 tipo de bolo, torradas, 01 tipo de patê, 01 tipo de geléia, 02 tipos de chás, 

café – acondicionados em garrafas térmicas, copos e guardanapos 

descartáveis, bandejas para exposição e talheres, toalhas para 02 mesas de 

Buffet; 

 
VALOR TOTAL   

R$ 

Declaramos ainda que os preços contidos na proposta incluem todas as despesas com transportes, impostos, taxas ou 

quaisquer outros encargos, inclusive carga e descarga dos materiais. 

Validade da Proposta: 60 dias 

Pagamento: 5º dia útil após o recebimento da nota fiscal 
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ANEXO 06 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
AO 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 
COMISSÃO JULGADORA DO EDITAL DE CARTA CONVITE N° 01/2015 
 
 
 
 
 O abaixo assinado, ____________________________, portador da Carteira de Identidade n° 
________________________, na qualidade de responsável legal pela empresa 
_____________________________________________________, vem, pela presente, declarar que se 
compromete a entregar e IMPLANTAR OS SOFTWARES, objeto do edital de CARTA CONVITE n° 
01/2015, dentro do prazo de até XX (XXXX) dias, a contar da assinatura do contrato. 
  
 Declarando ainda, que a entrega será na totalidade da mercadoria em que a empresa for vencedora no 
certame licitatório. 
 
 
Município de ..., em ___ de _____________ de 2015. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Assinatura e Identificação do 
Responsável Legal e da Empresa 
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ANEXO 07 

 
 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO EXIGIDO PELO ARTIGO 9, § 3º DA LEI Nº 8.666/93 
 
 
 
 Declaramos para os devidos fins de direito que, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório na modalidade de CARTA CONVITE nº 01/2015, não possuímos pessoas em nosso quadro 
societário (contrato social, estatuto social), impedidas de contratar com o Município de Cuiabá – MT 
nos termos do artigo 9, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
 .......... – ........, ___ de ______ de 2015. 
 
 
 
 
 
________________________ 
Assinatura e Identificação do 
Responsável Legal e da Empresa 
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ANEXO 08 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
PROPONENTE:.............................................................................................. 
ENDEREÇO:.................................................................................................... 
CNPJ:................................................ FONE/FAX:........... 
 
 
 
 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de CARTA CONVITE nº 
01/2015, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 
da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal.     
    
 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 .............................,.......de............................de 2015. 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura e Identificação do 
Responsável Legal e da Empresa 
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ANEXO 09 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
(FASE I) 

 
 

À Comissão Permanente de Licitação do 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso. 

 

 

Referente: Edital modalidade Carta Convite nº 01/2015. 
 
 

A Proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONVITE nº 
01/2015, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da 
Comissão de Licitação, que julgou/julgará a documentação, renunciando, expressamente, ao direito de 
recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do 
procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos 
proponentes habilitados. 
 
 
 
 

__________, em __ de ______ de ____. 
 
 

_____(nome do responsável legal/representante)_____ 

RG. ___________/_______ 
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ANEXO 10 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
(FASE II) 

 
  

 

 

À Comissão Permanente de Licitação do 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso. 

 

 

Referente: Edital modalidade Carta Convite nº 01/2015. 
 
 

A Proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONVITE nº 
01/2015, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da 
Comissão de Licitação, que julgou/julgará as propostas de Preços, renunciando, expressamente, ao 
direito de recurso da fase classificatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento 
do procedimento licitatório. 
 
 
 
 
_________,___ de ____________ de ____. 

 
 

 
 
 

_____(nome do responsável legal/representante)_____ 

RG. ___________/SSP ________ 


