CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001.926208/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2018

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, Autarquia Federal criada
pela Lei n.° 5.905, de 12 de julho de 1973, dotada de personalidade jurídica de direito público, por meio do
Pregoeiro designado pela Portaria n.º 010, de 30 de janeiro de 2018, da Presidente do Conselho Regional
de Enfermagem de Santa Catarina, torna público aos interessados que realizará Licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
apoio administrativo, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina em Florianópolis/SC e na Subseção de Blumenau/SC, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos.

SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNCIO
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 DE MARÇO DE 2018
HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 926208
OBJETO: SERVIÇO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

A Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO ÚNICO, consoante às condições
estatuídas neste Edital, e será regido pelos seguintes dispositivos: Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993;
Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto n.° 5.450, de 31 de maio de 2005; Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto n.° 2.271, de 07 de julho de 1997 e pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG n.º 02, de 30 de abril de 2008. Além das demais legislações pertinentes ao objeto.
O
presente
Edital
poderá
ser
obtido
nos
sites
www.corensc.gov.br
e
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou ainda, junto à sede do Coren/SC, localizada na Av. Mauro Ramos,
n° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-300.
1. OBJETO
1.1

O presente Pregão tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de
mão de obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo, a
serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina em Florianópolis/SC e na Subseção de Blumenau/SC.
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1.2

As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico encontram-se descritas no Termo de Referência
(Anexo I), o qual integra o presente Edital, independentemente de transcrição.
1.2.1

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrita no Sistema
Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações constantes deste
Edital, deverão ser consideradas as do Edital.

1.3

O critério de julgamento adotado será o menor preço por grupo/lote único, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

1.4

Para fins deste Edital, lote e grupo são considerados sinônimos.

1.5

A prestação dos serviços objeto deste Edital não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e o Coren/SC, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
2.1

2.2

Poderão participar desta Licitação os interessados que estiverem previmente 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.
2.1.1

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.

2.1.2

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

Não poderão participar deste certame:
2.2.1

Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com o Coren/SC,
durante o prazo de sanção aplicada;

2.2.2

Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação;

2.2.3

Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

2.2.4

De empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do Coren/SC, em
observância ao disposto do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

2.2.5

Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

2.2.6

Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
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2.3

2.4

2.2.7

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;

2.2.8

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.2.9

Cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o
Ministério Público do Trabalho e a União.

Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme
previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 115, 117 e 118, da
Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser
contratada, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de
tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do
que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações:
2.3.1

A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, no prazo
de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do contrato, deverá apresentar cópia dos
ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato
de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à
opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou
Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações.

2.3.2

Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo
estabelecido na subcondição anterior, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina – Coren/SC, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a
comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a
exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações.

A vedação estabelecida na condição anterior não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5ºC, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18,
§ 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades
vedadas.

3. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO
3.1

Para participar da presente Licitação, a Licitante deverá se credenciar no Sistema Eletrônico
Comprasnet, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2

O credenciamento dar-se-á após a atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.
3.2.1

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do Sistema Eletrônico, para imediato bloqueio de acesso.
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3.3

O credenciamento da Licitante é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF e constitui pré-requisito para o cadastramento nos demais níveis,
obrigatórios para fins de habilitação, consoante a documentação exigida neste Edital.

3.4

O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da Licitante e/ou do
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.5

É responsabilidade da Licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4. DA PROPOSTA
4.1

4.2

4.3

A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
4.1.1

A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço no valor
global (valor mensal por auxiliar x quantidade de auxiliar x 12 meses), ou seja o preço
considerado deverá ser o ANUAL, para o lote/grupo licitado, já incluso todos os tributos,
fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

4.1.2

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
Edital.

4.1.3

A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores
de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos.

4.1.4

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar,
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar
n.º 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

4.1.5

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
4.2.1

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

4.2.2

Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
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4.3.1

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

4.4

A apresentação da proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento e integral
concordância com as claúsulas e condições desta Licitação e total sujeição à legislação pertinente e
ao Edital e seus Anexos.

4.5

Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa e na proposta
especifica, prevalecerão as da proposta.

4.6

Na apresentação da proposta, o que exceder aos requisitos estabelecidos no presente Edital não
será considerado como vantagem para o julgamento final da proposta. Por outro lado, em não se
preenchendo os requisitos mínimos exigidos, será desclassificada automaticamente a proponente,
observadas as disposições editalícias.

4.7

A Licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, sujeitando-se às
penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a
erro de julgamento.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA
5.1

No dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, considerado o horário oficial de Brasília/DF,
conforme o Sistema, o Pregoeiro abrirá a Sessão Pública, mediante a utilização de sua chave de
acesso e senha, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2

Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema Eletrônico, e conforme as regras deste.

5.3

Caberá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou pelo Pregoeiro ou de sua desconexão.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1

Após a abertura da Sessão, o Pregoeiro verificará a consonância da proposta com as especificações
e condições detalhadas neste Edital e seus Anexos.

6.2

A proposta que não atender às especificações do Edital ou contiver qualquer tipo de identificação do
seu proponente será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de
lances.
6.2.1

Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação, por uma mesma Licitante, de
mais de um proposta para um mesmo item.

6.3

A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4

Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com as especificações contidas neste
Edital. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
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7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.

7.2

A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

7.3

Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

7.4

Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

7.5

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.6

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

7.7

Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.

7.8

No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.9

O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência
de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

7.10 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de
lances.
8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP
8.1

Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:
8.1.1

a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma
última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que,
atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

8.1.2

não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as

Pregão Eletrônico n.º 001/2018 – Coren/SC
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

Página 6 de 54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.1.3

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um
sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;

8.1.4

a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º
123/2006;

8.1.5

na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.

9. DA NEGOCIAÇÃO
9.1

Após o encerramento da etapa de lances e, se for o caso, do exercício do direito de preferência, o
Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
9.1.1

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo IV – Modelo de Proposta de
Preços, em arquivo único, até às 13 (treze) horas do dia seguinte à convocação efetuada pelo
Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
10.1.1 A proposta de preços deverá, ainda, conter os seguintes documentos:
10.1.1.1 Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas
pela licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e
demais componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do
posto de serviço envolvido na contratação, podendo ser utilizado como modelo o
Anexo V deste Edital;
10.1.1.2 Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ou
outro documento apto a comprovar o FAP;
10.1.2 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.
10.1.2.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados a Comissão Permanente de Licitações do Coren/SC, situado na Av.
Mauro Ramos, nº 224, 8º andar, Centro, CEP 88.020-300, Florianópolis/SC.
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10.1.3 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
10.2 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado
com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
10.2.1 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Coren/SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.
10.2.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.2.3 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.
10.2.4 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição
de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem
necessitem de ajustes aos valores estimados pelo Coren/SC.
10.2.5 Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado ou com preços
manifestadamente inexequíveis.
10.2.5.1 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão;
10.2.5.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência,
na forma do § 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de
sua exequibilidade.
10.3 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar sua proposta com base
em convenção coletiva de trabalho ou em outra norma coletiva mais benéfica aplicável à categoria
envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada.
10.3.1 Caso a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar apresente proposta com
salário inferior ao piso salarial estabelecido, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta.
10.3.1.1 O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazêlo implica a desclassificação da proposta.
10.3.1.2 O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global;
10.4 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1 A habilitação será verificada pelo Pregoeiro por meio de consulta on line no SICAF (habilitação
parcial) e análise dos documentos previstos no item 11.3 deste Edital.
Pregão Eletrônico n.º 001/2018 – Coren/SC
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11.1.1 Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como
referência a data de abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste Edital.
11.1.2 As Licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial do SICAF deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
11.2 No SICAF, serão observados:
a) a regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
b) a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:
b.1) às contribuições para a Previdência Social – INSS; e
b.2) aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, Administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
c) a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital;
d) a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal;
e) o quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no subitem 2.2.4;
f)

o registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão de participar de
licitação e impedimento de contratar com o Coren/SC, de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública, e de impedimento de licitar e contratar com a União.
11.2.1 No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e será informado a
data e horário do seu prosseguimento.

11.3 Para fins de habilitação
a) Serão verificados pelo Pregoeiro:
a.1) A declaração de que a Licitante cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º
8.666/93;
a.2) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Decreto-Lei n.º
5.452/1943, conforme prescreve a Lei n.º 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei n.º
8.666/1993, por meio de consulta ao site www.tst.jus.br;
a.3) O Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, por meio de
consulta ao site www.cnj.jus.br (Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário – Tribunal de Contas da
União);
a.4) O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da União – CGU, nos termos do disposto no caput e no parágrafo único do art. 97 da Lei
n.º 8.666/1993, por meio de consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br (Acórdão n.º
1.793/2011 – Plenário – Tribunal de Contas da União);
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a.5) O Cadastro Inidôneos e o Cadastro de Inabilitados , mantidos pelo TCU, através dos sites
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:5
e
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:4
(Orientação Normativa/SEGES n.º 2, de 06 de junho de 2016).
b) Serão exigidos, ainda, devendo ser apresentada pelas Licitantes a seguinte documentação:
b.1) Qualificação Econômico-Financeira – artigo 19 da IN – MPOG/SLTI n.º 02/2008:
b.1.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível,
apresentado na forma da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão, vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da Sessão Pública de abertura fixada
no preâmbulo deste Edital;
b.1.2) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante;
b.1.3) Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão
comprovar Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
superiores a 1 (um);
b.1.4) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centavos por cento) do
valor estimado para a contratação;
b.1.5) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratação;
b.1.6) Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
Sessão Pública de abertura deste Pregão.
b.1.6.1) É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do
Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios.
b.1.7) Caso o valor total constante na declaração de que trata a Subcondição 34.3 apresente
divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à
receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante
deverá apresentar as devidas justificativas.
b.1.7.1) Se as justificativas não forem entregues concomitantemente à documentação, o
Pregoeiro fixará prazo para a sua apresentação
b.2) Qualificação Técnico-operacional – artigo 19 da IN – MPOG/SLTI n.º 02/2008:
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b.2.1) Um ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico, em nome da
Licitante, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m):
b.2.1.1) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características
e quantidades com o objeto desta Licitação, demonstrando que a Licitante administra ou
administrou serviços de auxiliar de escritório, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do
número de empregados que serão necessários para suprir os postos contratadas em
decorrência desta licitação;
b.2.1.1.1) Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.
b.2.1.2) experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação destes
serviços terceirizados até a data da sessão pública de abertura deste Pregão:
b.2.1.2.1) Os períodos concomitantes serão computados uma única vez.
b.2.1.2.2) Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros
documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro.
b.2.1.3) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico de capacidade técnica
deverão se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou
secundária especificada no contrato social registrado na junta comercial competente, bem
como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
11.3.1 A Licitante deverá apresentar Cópia(s) de contrato(s) vigente(s) e em execução, na data de
publicação deste Edital, comprovando que a licitante gerencia, no âmbito de sua atividade
econômica principal e/ou secundária especificadas no seu contrato social, registrado na junta
comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do
Brasil – RFB, no mínimo 20 (vinte) empregados terceirizados.
11.3.1.1 A exigência do quantitativo estipulado nesta subcondição é condição mínima
necessária para que a licitante comprove a capacidade de arcar com todas as suas
despesas operacionais.
11.3.2 A Licitante deverá apresentar Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade
profissional competente da região a que estiver vinculado a licitante, pertinente ao ramo de
atividade objeto desta licitação.
11.3.3 A Licitante deverá apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível
com o objeto desta licitação, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
11.3.3.1 O objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, no âmbito da atividade
econômica principal e/ou secundária da Licitante, devendo apresentar Inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ), sob pena de INABILITAÇÃO.
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11.4 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para
verificar as condições de habilitação das licitantes.
11.5 Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto com a
proposta de preços indicada no item 10, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do
sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição.
11.5.1 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.
11.5.1.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados a Comissão Permanente de Licitações do Coren/SC, situado na Av.
Mauro Ramos, nº 224, 8º andar, Centro, CEP 88.020-300, Florianópolis/SC.
11.5.2 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição no CNPJ.
11.5.3 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
11.5.4 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
11.5.5 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.
11.5.6 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 o proponente for declarado vencedor 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.
11.5.6.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 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.
11.6 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.
11.7 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
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12. DO RECURSO
12.1 Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
12.1.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
12.1.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema.
12.1.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a
correr do término do prazo da recorrente.
12.1.4 Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos do
Processo Licitatório 001.926208/2018 franqueada aos interessados.
12.2 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
12.3 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1 objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá a autoridade competente para homologação.
13.2 A homologação deste Pregão compete a Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina.
13.3 O objeto deste Pregão será adjudicado por lote/grupo único a Licitante vencedora.
14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
14.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.1.1 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela
licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos
deste Edital.
14.2 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Coren/SC.
14.3 Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condições de habilitação..
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14.4 Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá
ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação
da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.
15. DAS SANÇÕES
15.1 A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do Coren/SC, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e
demais cominações legais, nos seguintes casos:
15.1.1 Cometer fraude fiscal;
15.1.2 Apresentar documento ou declaração falsa;
15.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.4 Não assinar o Contrato no prazo estabelecido;
15.1.5 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
15.1.6 Não mantiver a proposta;
15.1.7 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.8 Falhar ou fraudar na execução do Contrato.
15.2 Para os fins do item 15.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94,
95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
15.3 As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na Minuta Contratual
(Anexo II) e no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina, e correrão sob a seguinte rubrica orçamentária:
16.1.1 Rubrica: 33.90.39.001.099 – Outros Serviços Terceirizados.
18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
17.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@corensc.gov.br, até as 17 horas, no horário
oficial de Brasília-DF.
17.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
17.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
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17.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da
data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico
licitacao@corensc.gov.br.
17.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão encaminhadas via e-mail às
pessoas autoras e disponibilizadas no Sistema Eletrônico para os interessados.
17.6 Serão consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados como sendo do seu recebimento
no Coren/SC.
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
18.1.1 A anulação do Pregão induz à do Contrato.
18.1.2 As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito da Contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do Contrato.
18.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior competente, em qualquer fase da Licitação,
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificação e/ou habilitação.
18.3 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação e habilitação.
18.3.1 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
18.4 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão
recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de
documentos originais e/ou cópias autenticadas em papel.
18.5 As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Coren/SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
18.6 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
Coren/SC, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
18.7 A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à contratação da Licitante
vencedora para o fornecimento do objeto licitado. O compromisso de fornecimento só estará
caracterizado mediante o ajuste do respectivo Instrumento Contratual.
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18.8 A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos
determinados pelo Coren/SC de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma do
artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993.
18.9 O Pregoeiro,durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com as Licitantes que não seja
no âmbito do Sistema Eletrônico.
18.10 Face à natureza de entidade autárquica federal do Coren/SC, a Justiça Federal, Seção Judiciária de
Santa Catarina – Subseção de Florianópolis, é o foro competente para dirimir eventuais dúvidas ou
litígios oriundos do presente Edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou possa vir a ser.
18.11 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
18.11.1 Anexo I – Termo de Referência;
18.11.2 Anexo II – Minuta do Contrato;
18.11.3 Anexo III – Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e com a
Administração Pública;
18.11.4 Anexo IV – Modelo Proposta Comercial;
18.11.5 Modelo V – Modelo de Atestado (Declaração) de Capacidade Técnica.

Florianópolis/SC, 09 de fevereiro de 2018.

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC
Presidente Helga Regina Bresciani

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001.926208/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2018
1. OBJETO GERAL
1.1 A licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra
qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo, a serem
executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina em
Florianópolis/SC e na Subseção de Blumenau/SC, conforme quantidades estimadas e
especificações/condições constantes neste Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Justificativa, para a contratação, exposta no Memorando nº 066/2017/ASSEXEC/COREN-SC:

“...
Como é de vossa ciência o ingresso de novos empregados no quadro do Coren/SC se dá por meio do
Concurso Público obedecendo os limites do Plano de Cargos e Remunerações do Regional.
O último concurso público realizado pelo Coren/SC foi em 2012, que após a prorrogação prevista no Edital,
expirou em maio de 2017.
Desde a homologação do Concurso 01/2012, em maio de 2012, foram realizadas chamadas sistemáticas
em virtude da grande rotatividade dos novos concursados, em especial o nível médio, como pode ser
verificado no quadro abaixo.
Cargo

Auxiliar Administrativo

Técnico Especializado/Suporte Técnico
Técnico Especializado/Administrador de Rede
Técnico Especializado/Web Designer
Técnico Especializado/Programador
Administrador
Advogado
Contador
Secretário Executivo
Enfermeiro Fiscal
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Lotação
Florianópolis
Blumenau
Caçador
Chapecó
Criciúma
Joinville
Lages
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Blumenau

Vagas
3 + CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
1
CR
CR
1 + CR
1 + CR
CR
CR
1 + CR
CR

Chamados/Contratado Aprovados
55/18
103
08/08
08
01/01
01
09
13/04
13
02
06
27
03/01
09
07
04/02
05
02/01
45
02/01
33
32
02
01/01
66
19
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Cargo

Lotação
Caçador
Chapecó
Criciúma
Joinville
Lages

Vagas
CR
CR
CR
CR
CR

Chamados/Contratado Aprovados
01/01
11
01/01
28
22
19
13

Legenda: CR – cadastro de Reserva

O quadro de nível médio no Coren/SC é responsável pela execução da maioria das atividades
administrativas, tanto das áreas meio, quanto das áreas fim, estando atualmente este quadro bastante
reduzido.
Ante a orientação do Conselho Federal de Enfermagem por ocasião de Assembleia de Presidentes do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais, “no sentido de que os Conselhos evitassem de realizar concursos
públicos para admissão de pessoal, haja vista a insegurança jurídica sobre a natureza do vínculo entre a
autarquia e seus empregados, insegurança esta provocada por decisões conflitantes do Poder Judiciário
que oscilam entre os regimes celetista e estatutário”, o Regional de Santa Catarina buscou dentre suas
possibilidades legais, administrar a situação na expectativa de pronta resolução do impasse.
Considerando que a expectativa não se concretizou até o momento e tendo em vista que o quadro de
empregados de nível médio, em virtude da rotatividade já mencionada, chegou a um limite quase que
insustentável, apesar da sua autonomia administrativa, a Direção do Coren/SC encaminhou consulta ao
Conselho Federal com solicitação de orientação quanto à situação de déficit de pessoal de nível médio em
face da recomendação proferida na Assembleia de Presidente.
Com o retorno positivo do Conselho Federal já iniciamos os primeiros encaminhamentos no Regional com
vistas a realização de novo concursos público, porém tendo em vistas as várias etapas exigidas por lei, o
tempo de execução de um concurso público é um pouco longo, podendo chegar em alguns casos a mais de
um ano entre o início e o final do processo, e como já dito anteriormente o quadro de pessoal de nível
médio está muito aquém das necessidades do Regional, havendo a necessidade de deslocamentos e
sobrecarga de trabalho em diversos departamentos.
Ante a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços que são prestados nas dependências do
Coren/SC (Sede e Subseção de Blumenau), em vista do déficit de pessoal e tempo de tramitação do
processo de realização do concurso público, solicito autorização para contratar empresa especializada
para a prestação de serviços auxiliares necessários à prestação de serviços adequados, pelo
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, caso necessário e conforme as especificações
a seguir:
Quantidade
Auxiliares

CBO

Turno

Atividades

Local

04 auxiliares de
escritório 40hs.

411005

Segunda a sexta: 08hs às
17hs, com 1 hora de
intervalo para almoço.

01 auxiliar de
escritório 40hs.

411005

Segunda a sexta: 08hs às
17hs, com 1 hora de
intervalo para almoço.

Dar suporte administrativo e
técnico nas áreas de recursos
humanos, administração, finanças
e logística, além de atender
profissionais e fornecedores,
fornecer, receber e tratar de
documentos variados.

Av. Mauro Ramos, nº 224,
6º a 9º andar, Centro,
Florianópolis, S/C.
Rua XV de Novembro, nº
1336, sala 47, Centro,
Blumenau, S/C.
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Nos aspectos legais da situação, temos o Decreto n° 2.271, de 07/07/97 que determina em seu art. 1° que:
“No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de
execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade.”
O Decreto-Lei n° 200/67 em seu Art. 10, § 7° determina que “para melhor desincumbir-se das tarefas de
planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado
da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas
executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na
área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de
execução.”
Atualmente, verifica-se uma tendência da Administração Pública em reconhecer a importância da realização
dessas atividades por empresas especializadas, pois, com isso, desincumbem servidores e dirigentes de
atribuições que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por meio de prestação de
serviços terceirizados.
Os serviços terceirizados demandados destinam-se à realização de atividades materiais administrativas,
instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do Coren/SC,
conforme dispõe o Decreto n° 2.271/97, sendo necessários ao bom funcionamento desta Autarquia.
Apura-se, por todo o exposto, que a terceirização das atividades pretendidas não é apenas a forma mais
viável no momento, como também a única exequível, até a possibilidade de novas contratações pelo
Concurso Público.
Sendo o que temos para o momento pedimos deferimento.
...”
2.2

Em relação a realização do Concurso Público informamos que os procedimentos iniciais já foram
adotados pela Direção deste Regional, como se pode verificar pelos Extratos das Atas das 560ª e 561ª
Reuniões Ordinárias de Plenário do Coren/SC, ocorridas em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, que
autorizam respectivamente a realização do concurso e a reprogramação orçamentária para realização
do processo (Anexos).

2.3 Justificativa da contratação por lote único:
2.3.1

A contratação por lote único ocorre em virtude de melhor gerenciamento do contrato. Por
possuirmos um quadro funcional reduzido, diversos contratos para gerenciar se torna inviável.

2.3.2 E ainda, a licitação por lote único trás uma melhor eficiência técnica, por manter a qualidade do
serviço, e o gerenciamento do contrato permanece todo tempo a cargo do mesmo fiscal.
Trazendo ainda vantagem de maior controle pela Administração na execução do serviço,
concentração da responsabilidade pela execução do objeto em uma só pessoa e
concentração da garantia dos resultados.
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3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1 Postos fixos no Coren/SC:
Tabela 01 – Dos Serviços a serem Prestados

Lote

Item

01

Quant.
Auxiliares

Especificação do
serviço

04 auxiliares de
escritório 40hs.

Serviço de atendimento
aos profissionais de
Enfermagem e auxílio
aos Departamentos –
Sede Florianópolis

01 auxiliar de
escritório 40hs.

Serviço de atendimento
aos profissionais de
Enfermagem –Subseção
de Blumenau

Único

02

CBO

Turno

Local

4110-05

Segunda a Sexta: 08hs
ás
17hs,
com
alternância entre os
funcionários no horário
de almoço.

Av. Mauro Ramos, nº 224,
6º ao 9º andar, Centro,
Florianópolis/SC.

4110-05

Segunda a Sexta: 08hs
ás
17hs,
com
alternância entre os
funcionários no horário
de almoço.

Rua XV de Novembro, nº
1336, 4º andar – Sala 47,
Centro, Blumenau/SC

3.2

Os serviços serão prestados durante a semana, de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas,
com intervalo de 1 hora. Os horários poderão ser alterados por conveniência, interesse e critério do
Coren/SC. Porém as cargas horárias não sofrerão alteração.

3.3

Caso o horário de expediente do Coren/SC seja alterado por determinação legal ou imposição de
circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da prestação de
serviços para atendimento da nova situação

3.4

Os postos estão descritos de acordo com as atividades necessárias ao bom desempenho dos serviços
auxiliares do Coren/SC que deverão ser prestadas diariamente. A empresa pode alterar esse quadro,
desde que comprove que não trará prejuízo à execução dos serviços, sob pena de medida disciplinar
administrativa.

3.5

Os serviços serão prestados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de
Santa Catarina na Av. Mauro Ramos nº 224, 6º ao 9º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020300, e na Subseção de Blumenau, na Rua XV de Novembro nº 1336, 4º andar – sala 47, Centro de
Blumenau/SC, CEP: 89.010-903

3.6

Informações gerais sobre a prestação do serviço:
 Todos os profissionais da contratada devem apresentar-se uniformizados.
 A mão de obra e todos os encargos decorrentes da prestação de serviço deverão estar inclusos na
proposta.
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 Os profissionais utilizados devem ter postura civilizada, apresentar-se corretamente vestidos, zelar
pela limpeza e higiene pessoal, ter iniciativa, atender com presteza as solicitações e assumir suas
atividades com responsabilidade.
 Encaminhar à contratante ficha cadastral atualizada dos funcionários que prestam serviços;
 A empresa deverá designar formalmente no ato da contratação um preposto por posto de serviço,
que deverá ser aprovado pelo Coren/SC, para o controle efetivo dos funcionários terceirizados;
 A Contratada deverá eleger no ato da contratação um líder, mediante aprovação da contratante,
dentre os auxiliares de escritório de Florianópolis. O líder deverá verificar os trabalhos realizados, a
fim de evitar a relação direta entre a administração e os trabalhadores da contratada;
 Substituir em até 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pelo fiscal do Contrato, e
independente de qualquer justificativa desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da
contratada ou inadequada para a prestação dos serviços.
 Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de
salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas,
além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer acidentes e
mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço.
 A inadimplência do contratado para com estes encargos, não transfere a contratante à
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
 Fornecer, mensalmente, junto à nota fiscal, a folha de pagamento especifica do contrato e cópia
autenticada da respectiva guia de recolhimento de contribuições previdenciárias (GRPS), FGTS do
mês de competência dos serviços e relação dos colaboradores que estão executando os serviços
objeto deste processo.
3.7

DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS
Serviços de Auxiliar de Escritório – Sede e Subseção de Blumenau
3.7.1

3.7.2

Qualificação mínima:
3.7.1.1

Ensino Médio Completo;

3.7.1.2

Conhecimento do ambiente Windows, nas ferramentas Word (editor de texto) e Excel
(editor de planilhas);

3.7.1.3

Conhecimento em internet;

3.7.1.2

Habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal.

Atribuições:

Pregão Eletrônico n.º 001/2018 – Coren/SC
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

Página 21 de 54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

3.7.3

3.7.2.1

Recepcionar os profissionais de Enfermagem;

3.7.2.2

Atender chamados telefônicos internos e externos, anotar e enviar recados;

3.7.2.3

Executar serviços de apoio nos departamentos do Coren/SC;

3.7.2.4

Receber, conferir e protocolar a documentação recebida;

3.7.2.5

Organizar os arquivos referentes às inscrições;

3.7.2.6

Realizar o transporte de material no âmbito interno e externo do Conselho;

3.7.2.7

Digitar correspondências segundo a necessidade de cada Departamento;

3.7.2.8

Colaborar na divulgação das atividades do Conselho;

3.7.2.9

Observar as normas de comportamento e disciplina profissional e a técnicas de
atendimento ao público;

3.7.2.10

Atender as Subseções no que diz respeito às solicitações, encaminhamentos
realizados pelas mesmas, dando suporte e finalizando os processos
encaminhados;

3.7.2.11

Protocolar e acompanhar todos os processos e encaminhamentos relativos ao
Departamento;

3.7.2.12

Comunicar os profissionais acerca da concessão ou não do registro dos títulos
pelo Cofen e a homologação da inscrição pelo Plenário do Coren/SC;

3.7.2.13

Relacionar os profissionais inscritos e as empresas registradas;

3.7.2.14

Manter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo geral das inscrições e
cancelamentos e da documentação inerente ao Departamento;

3.7.2.15

Receber, conferir e protocolar a documentação dos profissionais;

3.7.2.16

Organizar os processos de inscrição, transferência e cancelamentos de inscrição
de pessoas físicas e encaminhá-las ao Plenário do Conselho;

3.7.2.17

Emitir guias de pagamento de taxas e emolumentos referentes às inscrições,
carteiras para profissionais;

3.7.2.18

Negociar o pagamento de anuidades e débitos diversos, em conformidade com
os dispositivos legais;

Especificações e Disponibilidade dos Uniformes:
3.7.3.1 A Contratada deverá fornecer aos seus empregados, desde início da execução dos
serviços, uniformes novos;
3.7.3.2

A empresa deverá fornecer uniformes de inverno e verão por semestre, no mínimo
nas quantidades de: 02 (dois) pares de sapatos, 02 (duas) peças de camisa gola
pólo manga curta, 02 (duas) peças camisetes em tricoline strech manga longa,
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02(duas) peças de calça social comprida, 02 (duas) bermudas sociais (se sexo
feminino) e 02 peças blusa de lã.
3.8

DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA DISPONIBILIZAÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
3.8.1

A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada em, no
máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, devendo a Contratada,
nesse prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais e nos horários a fixados pelo
Coren/SC, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir os serviços contratados;

3.8.2

A cada solicitação do Contratante, inclusive quando da necessidade de substituições, a
Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas para atendê-lo, devendo, neste prazo, efetuar o
levantamento dos novos profissionais;

3.8.3 Será de inteira responsabilidade da Contratada, assegurar a prestação dos serviços durante os
horários definidos pelo Contratante;
3.8.4 O Contratante reserva-se o direito de não solicitar a substituição do profissional (cobertura) e,
nessa hipótese, as horas serão deduzidas da fatura;
3.8.5

A Contratada deverá disponibilizar a documentação dos profissionais selecionados, no
momento da apresentação dos trabalhadores;

3.8.6 Atendidos os requisitos exigidos neste Termo de Referência, o profissional será alocado pela
contratada e dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade do profissional, para fins
de prestação dos serviços e de faturamento;
3.8.7 Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura
se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pelo Coren/SC, obrigandose a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.
3.9

DA SUBCONTRAÇÃO
3.9.1 Não será admitida a subcontratação para o objeto deste Termo de Referência.

3.10

FISCALIZAÇÃO
3.10.1

O fiscal do contrato será a funcionária Elaine Cristina da Silveira Nunes que é Auxiliar
Administrativo;
 O fiscal do contrato terá autorização para exigir o cumprimento de todos os itens desta
especificação.

3.10.2 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades
sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados.
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4. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
4.1

O Acordo de Nível de Serviço servirá de base dos níveis esperados de qualidade da prestação do
serviço e respectivas adequações de pagamentos.

4.2

A aferição dos serviços será realizada sempre até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao da
prestação dos serviços, sob a responsabilidade do Fiscal do Contrato. Quando do não cumprimento
integral das obrigações o Fiscal do Contrato deverá informar a Contratada para que aplique os
devidos descontos sob o valor da nota fiscal.

4.3

Dos indicadores de aferição dos serviços
Indicadores – Serviço Auxiliar de Escritório
INDICADOR Nº 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução dos Serviços de Auxiliar de Escritório - Item 01 e 02 da Tabela 01 do Termo de Referência.
Item

Finalidade

Meta a cumprir
Instrumento de medição

Forma de acompanhamento
Peridiocidade
Mecanismo de cálculo
Início da Vigência

Descrição

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme item 3.7 do termo de
referência, verificando a execução integral e qualidade dos serviços.

100% diariamente
Conferência local pelo fiscal e responsáveis pelos departamentos.

Visual pelo fiscal e responsáveis pelos departamentos.
Diária
Serão verificadas as atividades realizadas e descontado conforme tabela.
Conforme contrato

Faixas de ajuste do pagamento

A) 95% a 100% das atividades realizadas com qualidade: 100% do valor mensal.
B) 80% até 94,99% das atividades realizadas com qualidade: 98% do valor mensal.
C) 60% até 79,99% das atividades realizadas com qualidade: 90% do valor mensal.

Sanções

Abaixo de 80% das atividades realizadas - multa de 5% sobre o valor mensal. Abaixo
de 60% das atividades realizadas - multa de 10% sobre o valor mensal.
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Para aplicação das multas acima estabelecidas será garantida a ampla defesa e o
contraditório.

Observações

INDICADOR Nº 02 - DOS COLABORADORES
Ausência Quant. Colaboradores Proposta - Item 01 e 02 da Tabela 01 do Termo de Referência.
Item

Finalidade

Meta a cumprir
Instrumento de medição

Forma de acompanhamento
Peridiocidade
Mecanismo de cálculo
Início da Vigência

Faixas de ajuste do pagamento

Descrição

Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas, vedada a ausência de
colaboradores, devendo a empresa substituir imediatamente no caso de faltas. O
número de colaboradores deverá ser o apresentado na proposta de preços.

100% dos colaboradores, diariamente.
Conferência local pelo fiscal e folha ponto.

Visual pelo fiscal e folha ponto.
Diária
Será verificada frequência dos colaboradores e descontado conforme tabela.
Conforme contrato

A) 100% dos colaboradores todos os dias: 100%
B) 75% até 99,99% de faltas ou atrasos: 98%
C) 74,99% até 60% de faltas ou atrasos: 95%
D)Abaixo de 60% de faltas ou atrasos: 90% do valor mensal.

do
do
do

valor
valor
valor

mensal.
mensal.
mensal.

Sanções

Abaixo de 75% de faltas ou atrasos - multa de 5% sobre o valor mensal. Abaixo de
60% de faltas ou atrasos - multa de 10% sobre o valor mensal.

Observações

Para aplicação das multas acima estabelecidas será garantida a ampla defesa e o
contraditório.
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INDICADOR Nº 03 - DOS UNIFORMES
Quant. e Qualidade dos Uniformes – Item 3.7.3. do Termo de Referência.
Item

Finalidade

Meta a cumprir
Instrumento de medição

Forma de acompanhamento
Peridiocidade
Mecanismo de cálculo
Início da Vigência

Faixas de ajuste do pagamento

Sanções

Observações

Descrição

Garantir o efetivo cumprimento da obrigatoriedade do fornecimento, vedada a falta ou
precariedade dos uniformes.

100% dos uniformes, diariamente.
Conferência local.

Visual pelo fiscal e responsáveis pelos departamentos
Diária
Será verificada o uso e qualidade dos uniformes e descontados conforme tabela.
Conforme contrato

A) 95% até 100% dos uniformes e equipamentos: 100% do valor mensal.
B) 90% até 94,99% dos uniformes e equipamentos: 98% do valor mensal.
C) Abaixo de 90% até 60% dos uniformes e equipamentos: 95% do valor mensal.
D) Abaixo de 60% dos uniformes e equipamentos: 90% do valor mensal.

Abaixo de 60% dos uniformes e equipamentos: - multa de 5% sobre o valor mensal.

Para aplicação das multas acima estabelecidas será garantida a ampla defesa e o
contraditório.

5. DA VIGÊNCIA REPCTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
5.1

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, admitidas prorrogações anuais e
sucessivas, por iguais períodos, comprovada a vantagem da prorrogação, mediante procedimento
específico prévio, limitada a vigência ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
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5.2

Para o reajuste será seguido à instrução normativa da SLTI/MPOG IN 02/2008 e respeitado os limites
estabelecidos. A primeira repactuação ocorrerá no interregno mínimo de 01 (um) ano contado a partir:


Custos decorrentes da mão de obra vinculadas ás datas bases deste instrumento: da data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente.



5.3

Custo de uniformes: da data limite para apresentação das propostas constantes do instrumento
convocatório, utilizando como índice de reajuste o IGP-M acumulado dos últimos 12 (doze)
meses.
Quanto aos efeitos financeiros da repactuação nos casos de convenção coletiva de trabalho, tem-se
que estes devem incidir a partir da data em que passou a viger efetivamente a majoração salarial da
categoria profissional.

5.4

Quanto ao termo final para a contratada requerer a repactuação, tem-se que a contratada deve
pleitear até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo certo que, se não for de forma
tempestiva, haverá a preclusão do direito do contratado de repactuar.

5.5

Para comprovação da repactuação e reequilíbrio econômico financeiro do contrato deverá ser
apresentado planilha de custos e formação de preço em conformidade com a apresentada na
proposta vencedora do pregão e de documentação comprobatória.

5.3

Os reajustes, repactuações e reequilíbrio ocorrerão por provocação (solicitação) da contratada.

6. DA GARANTIA DO CONTRATO
6.1

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a contratada
deverá depositar em favor do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global anual, em uma das modalidades previstas no
parágrafo primeiro, do artigo 56, Lei nº 8.666/93, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da
dívida pública, seguro-garantia ou fiança-bancária;

6.2

A garantia deverá ser depositada em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato, em conta
bancária indicada pelo Coren/SC na assinatura do contrato.

6.3

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
 prejuízos causados ao Coren/SC ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Coren/SC à contratada;
 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não realizadas pela
contratada.
 verbas trabalhistas, não realizadas pela contratada.

6.4

A garantia será liberada, através de requerimento feito pela contratada, após o término da vigência do
contrato, ante a comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas
decorrentes da contratação.
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6.5

Caso ocorra prorrogação contratual a garantia deverá ser igualmente estendida.

7. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
7.1

Junto à proposta de preços é necessário a apresentação de uma planilha de custos e formação de
preços por item de acordo com o modelo apresentado no Portal de Compras do Governo Federal:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/417instrucao-normativa-n-02-de-30-de-abril-de-2008

7.2

Esta Planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas.

7.3

Na formação de preços não poderá ser apresentado gastos com os tributos IRPJ e CSLL (acórdão
950/2007 do TCU), e reciclagem/treinamento e reserva técnica (acórdão TCU 1.696/2010).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da Contratada;

8.2 Acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, por meio dos servidores designados como Representante
da Administração, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento;
8.3.

Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas;

8.4.

Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa
contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e
aceitos pelo Coren/SC;

8.5.

Efetuar os pagamentos em conformidade com o item 10. Do Pagamento;

8.6.
8.7.

Recusar qualquer serviço entregue fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência;
Solicitar a substituição dos serviços que apresentarem defeitos ou que estiverem fora das
especificações do objeto;

8.8.

Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da empresa
contratada que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a
supervisão e fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das
atribuições que lhe foram designadas;

8.9.

Comunicar, por escrito, a empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do serviço;

8.10. Não permitir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência;
8.11. Não permitir que os profissionais contratados executem tarefas em desacordo com as condições préestabelecidas;
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8.12. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro
das normas estabelecidas neste Termo de Referência;
8.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de acordo com as cláusulas
deste Instrumento;
8.14. Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos serviços prestados nos prazos e condições
estabelecidos.
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
9.1 Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
9.2

Executar fielmente os serviços contratados, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no andamento da
Contratante;

9.3

Designar, por escrito, preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências
durante a execução deste objeto;

9.4

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Coren/SC, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas;

9.5

Prestar os serviços, objeto deste Termo, utilizando-se de empregados de bom nível educacional e
moral e comprovando a formação educacional e experiência profissional por meio dos documentos
mencionados neste Termo de Referência;

9.6

Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas obrigações e boa técnica
nos serviços, inclusive prazos e horários;

9.7

A Contratada deverá assumir a responsabilidade por:
 Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes
desta licitação.
 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatício com o Coren/SC.
 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do
Contrato ou Ata, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

9.8

Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, a Contratada obriga-se a:
 Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto contratado, não podendo, sob
qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas oriundos desta
contratação.
 Entregar o objeto em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.
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9.9

Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto dos serviços
contratados, sem que disso decorra qualquer ônus para a Contratante, não implicando a atividade da
fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da contratante, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade;

9.10 Efetuar as correções nas falhas detectadas pelo fiscal da Contratante nos serviços, objeto desta
prestação de serviço;
9.11 Utilizar as melhores práticas, capacidade técnica, materiais, recursos humanos e supervisão técnica e
administrativa para garantir a qualidade dos serviços e o atendimento às especificações contidas este
Termo de Referência e no Contrato porventura resultante deste;
9.12

Assumir quaisquer danos causados diretamente ao Coren/SC ou a terceiros, quando estes tenham
sido ocasionados em decorrência da execução dos serviços ou causados por seus representantes ou
prepostos;

9.13 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas os seus empregados em
serviço, cumprindo todas as suas obrigações que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurarem e demais exigências para o exercício das atividades;
9.14 Responsabilizar-se integralmente pelos seus profissionais, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda a vigência do contrato,
dentro dos prazos e condições.
9.15 Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste Termo de Referência, bem
como por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas.
10. DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada
pela Contratante;
10.2 O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 07
(sete) dias úteis, contados da data do atesto;
10.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA ou boleto
bancário, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto
do Fiscal do Contrato;
10.4 Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar como beneficiário/cliente, da Nota
Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina,
CNPJ nº 75.308.106/0001-56, e ainda, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da
Contratada, e a descrição clara e sucinta do objeto;
10.5 Sobre o valor da nota fiscal, a Contratante fará as retenções devidas ao INSS e as dos impostos e
contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012;
10.6 A Contratada deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação;
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10.7 A Contratada deverá fornecer, mensalmente, junto à nota fiscal, a folha de pagamento especifica do
contrato e cópia autenticada da respectiva guia de recolhimento de contribuições previdenciárias
(GRPS), FGTS do mês de competência dos serviços e relação dos colaboradores que estão
executando os serviços objeto deste processo;
10.8 Caso a Contratada seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar no corpo
da nota fiscal e apresentar declaração, na forma da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de
11/01/2012, assinada pelo seu representante legal;
10.9 Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada qualquer penalidade.
11. PESQUISA DE MERCADO
11.1 Solicitou-se cotação de preço para comparação de valores para várias empresas que oferecem esse
serviço. Das empresas consultadas as empresas abaixo manifestaram interesse em enviar proposta
comercial, obtendo-se os seguintes valores, conforme quadro:
Tabela 02 – Preço de Mercado
Pesquisa de Preço Mensal (R$)

Lote

Item

Quant.
Auxiliar

Especificação do serviço Qtd. Meses
e
s

01

04
auxiliares
escritório
40hs.

Serviço de atendimento
aos profissionais de
Enfermagem e auxílio
aos Departamentos –
Sede Florianópolis

01
auxiliares
escritório
40hs.

Serviço de atendimento
aos profissionais de
Enfermagem – Subseção
de Blumenau

Média
Mensal
(R$)
Cotação I Cotação II Cotação III

Estimativa de Custos por
Ano (R$)
2018
(09 meses)

2019
(03 meses)

Custo Médio
Anual (R$)

12
13.800,00

18.204,96

14.634,92

15.546,63

139.919,67

46.639,89

186.559,56

3.448,00

4.593,07

3.658,73

3.899,93

35.099,37

11.699,79

46.799,16

Custo Estimado da Contratação.............................................................................................................................................

175.019,04

58.339,68

233.358,72

Único

02

12

12. RECURSOS
12.1 Os recursos serão próprios do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - Coren/SC,
referente aos Orçamentos – Programas 2018 e 2019.
Florianópolis, 23 de janeiro de 2018.
Adm. Alessandra Otto
CRA/SC 15.541
Depto. de Administração e Gestão de Pessoas
Coren/SC
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.926208/2018
CONTRATO N.º XXX/2018

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA –
COREN/SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.905/73, dotada de personalidade jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 75.308.106/0001-56, com sede Av. Mauro Ramos, n.º
224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 6º, 7º e 8º andares, Centro, Florianópolis/SC, neste ato
representado por sua Presidente, Msc. HELGA REGINA BRESCIANI, brasileira, casada, portadora
do RG n.° 6R1211232 - SSP/SC e do CPF/MF n.° 444.983.659-68.
FORNECEDOR: ............., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob n.º ......, com
sede na Rua: ........, n.º ......, na cidade de ........../...., CEP: ........., neste ato representada por seu
representante legal, Sr. ........, portador do RG n.º ........, inscrito no CPF sob o n.º ..........
PREPOSTO: ............, cargo, inscrito no CPF sob n.º ........., telefone ......., e-mail .............
FISCAIS DE CONTRATO: Elaine Cristina da Silveira Nunes, Auxiliar Administrativo, inscrita no CPF
sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, telefone (48) 3224-9091 – ramal 205, e-mail elaine.nunes@corensc.gov.br
Tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 001/2018 – Contratação
de Empresa Especializada no Fornecimento de mão de obra, bem como a classificação obtida no
certame, formulamos e homologamos o presente CONTRATO, de acordo com as especificações,
quantitativos e preços ofertados pela empresa classificada no Processo Licitatório n.º
001.926208/2018.
Cláusula 1ª

DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento
de mão de obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio
administrativo, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina em Florianópolis/SC e na Subseção de Blumenau/SC, conforme
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da Contratada.
1.1.1 A prestação dos serviços compreende além da mão de obra, o fornecimento de uniformes
para os auxiliares de escritório em Florianópolis/SC e na Subseção de Blumenau/SC.
Cláusula 2ª

DO VALOR

2.1

O valor global deste Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXX(XXXXXX), conforme proposta
vencedora do Pregão Eletrônico n.º 001/2018.

2.2

Os preços unitários, totais e globais do presente Contrato se encontram transcritos abaixo:
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LOTE ITEM

01

Nº DE
AUXILIARES
POR POSTO

ESPECIFICAÇÃO DO
Nº DE DIAS POR
SERVIÇO E LOCAL DE
SEMANA
TRABALHO

Serviço de atendimento
aos
profissionais
de
Enfermagem e auxílio aos
Departamentos

04

PREÇO
GLOBAL
ANUAL (R$)

CARGA HORÁRIA
DIÁRIA (HORA)

PREÇO TOTAL
MENSAL (R$)

08h

R$ XXXXXXX

R$ XXXXXX

08h

R$ XXXXXXX

R$ XXXXXX

05

Sede Florianópolis/SC

Único

02

Serviço de atendimento
aos
profissionais
de
Enfermagem

01

05

Subseção de Blumenau/SC
Custo Mensal da Contratação Total...............................................................................................................
Custo Anual da Contratação Total.................................................................................................................

Cláusula 3ª

R$ XXXXXXX
R$ XXXXXX

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem de
Santa Catarina, e correrá sob a seguinte rubrica orçamentária:
3.1.1
Cláusula 4ª

Rubrica: 33.90.39.001.099 – Outros Serviços Terceirizados.
DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

4.1 A execução contratual terá início em ___/___/_____.
Cláusula 5ª

DA VIGÊNCIA REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

5.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, admitidas prorrogações anuais e
sucessivas, por iguais períodos, comprovada a vantagem da prorrogação, mediante procedimento
específico prévio, limitada a vigência ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
5.2 Para o reajuste será seguido à instrução normativa da SLTI/MPOG IN 02/2008 e respeitado os
limites estabelecidos. A primeira repactuação ocorrerá no interregno mínimo de 01 (um) ano
contado a partir:
5.2.1

Custos decorrentes da mão de obra vinculadas ás datas bases deste instrumento: da data
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente;

5.2.2

Custo de uniformes: da data limite para apresentação das propostas constantes do
instrumento convocatório, utilizando como índice de reajuste o IGP-M acumulado dos
últimos 12 (doze) meses.

5.3 Quanto aos efeitos financeiros da repactuação nos casos de convenção coletiva de trabalho, temse que estes devem incidir a partir da data em que passou a viger efetivamente a majoração
salarial da categoria profissional.
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5.4 Quanto ao termo final para a contratada requerer a repactuação, tem-se que a contratada deve
pleitear até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo certo que, se não for de forma
tempestiva, haverá a preclusão do direito do contratado de repactuar.
5.5 Para comprovação da repactuação e reequilíbrio econômico financeiro do contrato deverá ser
apresentado planilha de custos e formação de preço em conformidade com a apresentada na
proposta vencedora do pregão e de documentação comprobatória..
5.6 Os reajustes, repactuações e reequilíbrio ocorrerão por provocação (solicitação) da contratada.
Cláusula 6ª

DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO CONTRATADO

6.1 Os serviços serão prestados durante a semana, de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas,
com intervalo de 1 hora. Os horários poderão ser alterados por conveniência, interesse e critério
do Coren/SC. Porém as cargas horárias não sofrerão alteração.
6.2 Caso o horário de expediente do Coren/SC seja alterado por determinação legal ou imposição de
circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da prestação de
serviços para atendimento da nova situação.
6.3 Os postos estão descritos de acordo com as atividades necessárias ao bom desempenho dos
serviços auxiliares do Coren/SC que deverão ser prestadas diariamente. A empresa pode alterar
esse quadro, desde que comprove que não trará prejuízo à execução dos serviços, sob pena de
medida disciplinar administrativa.
6.4 Os serviços serão prestados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina na Av. Mauro Ramos nº 224, 6º ao 9º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP:
88.020-300 e na Subseção de Blumenau na Rua XV de Novembro nº 1336, 4º andar – sala 47,
Centro de Blumenau/SC, CEP: 89.010-903.
6.5 Informações gerais sobre a prestação do serviço:
6.5.1

Todos os profissionais da contratada devem apresentar-se uniformizados;

6.5.2

A mão de obra e todos os encargos decorrentes da prestação de serviço deverão estar
inclusos na proposta;

6.5.3

Os profissionais utilizados devem ter postura civilizada, apresentar-se corretamente
vestidos, zelar pela limpeza e higiene pessoal, ter iniciativa, atender com presteza as
solicitações e assumir suas atividades com responsabilidade;

6.5.4

Encaminhar à contratante ficha cadastral atualizada dos funcionários que prestam
serviços;

6.5.5

A empresa deverá designar formalmente no ato da contratação um preposto por posto de
serviço, que deverá ser aprovado pelo Coren/SC, para o controle efetivo dos funcionários
terceirizados;

6.5.6

A Contratada deverá eleger no ato da contratação um líder, mediante aprovação da
contratante, dentre os auxiliares de escritório de Florianópolis. O líder deverá verificar os
trabalhos realizados, a fim de evitar a relação direta entre a administração e os
trabalhadores da contratada;
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6.5.7

Substituir em até 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pelo fiscal do Contrato, e
independente de qualquer justificativa desta, qualquer empregado cuja atuação,
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina da contratada ou inadequada para a prestação dos serviços;

6.5.8

Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo
pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos
sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem
como por quaisquer acidentes e mal súbito de que possam ser vítimas, quando em
serviço;

6.5.9

A inadimplência do contratado para com estes encargos, não transfere a contratante à
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

6.5.10 Fornecer, mensalmente, junto à nota fiscal, a folha de pagamento especifica do contrato e
cópia autenticada da respectiva guia de recolhimento de contribuições previdenciárias
(GRPS), FGTS do mês de competência dos serviços e relação dos colaboradores que
estão executando os serviços objeto deste processo.
6.6 Da Descrição Detalhada dos Serviços
Serviço de Auxiliar de Escritório – Sede e Subseção de Blumenau
6.6.1

Qualificação mínima:
6.6.1.1 Ensino Médio Completo;
6.6.1.2 Conhecimento do ambiente Windows, nas ferramentas Word (editor de texto) e
Excel (editor de planilhas);
6.6.1.3 Conhecimento em Internet;
6.6.1.4 Habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal.

6.6.2

Atribuições:
6.6.2.1 Recepcionar os profissionais de Enfermagem;
6.6.2.2 Atender chamados telefônicos internos e externos, anotar e enviar recados;
6.6.2.3 Executar serviços de apoio nos departamentos do Coren/SC;
6.6.2.4 Receber, conferir e protocolar a documentação recebida;
6.6.2.5 Organizar os arquivos referentes às inscrições;
6.6.2.6 Realizar o transporte de material no âmbito interno e externo do Conselho;
6.6.2.7 Digitar correspondências segundo a necessidade de cada Departamento;
6.6.2.8 Colaborar na divulgação das atividades do Conselho;
6.6.2.9 Observar as normas de comportamento e disciplina profissional e a técnicas de
atendimento ao público;

Pregão Eletrônico n.º 001/2018 – Coren/SC
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

Página 35 de 54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

6.6.2.10 Atender as Subseções no que diz respeito às solicitações, encaminhamentos
realizados pelas mesmas, dando suporte e finalizando os processos
encaminhados;
6.6.2.11 Protocolar e acompanhar todos os processos e encaminhamentos relativos ao
Departamento;
6.6.2.12 Comunicar os profissionais acerca da concessão ou não do registro dos títulos
pelo Cofen e a homologação da inscrição pelo Plenário do Coren/SC;
6.6.2.13 Relacionar os profissionais inscritos e as empresas registradas;
6.6.2.14

Manter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo geral das inscrições e
cancelamentos e da documentação inerente ao Departamento;

6.6.2.15 Receber, conferir e protocolar a documentação dos profissionais;
6.6.2.16 Organizar os processos de inscrição, transferência e cancelamentos de inscrição
de pessoas físicas e encaminhá-las ao Plenário do Conselho;
6.6.2.17 Emitir guias de pagamento de taxas e emolumentos referentes às inscrições,
carteiras para profissionais;
6.6.2.18 Negociar o pagamento de anuidades e débitos diversos, em conformidade com
os dispositivos legais;
6.6.3

Especificação e Disponibilização dos Uniformes:
6.6.3.1

A Contratada deverá fornecer aos seus empregados, desde início da execução
dos serviços, uniformes novos;

6.6.3.2

A empresa deverá fornecer uniformes de inverno e verão por semestre, no
mínimo nas quantidades de: 02 (dois) pares de sapatos, 02 (duas) peças de
camisa gola pólo manga curta, 02 (duas) peças camisetes em tricoline strech
manga longa, 02(duas) peças de calça social comprida, 02 (duas) bermudas
sociais (se sexo feminino) e 02 peças blusa de lã.

6.7 Do Início da Prestação dos Serviços, Da Disponibilização e da Substituição dos Profissionais
6.7.1

A prestação dos serviços objeto desta Contratação deverá ser iniciada em, no máximo, 05
(cinco) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, devendo a Contratada, nesse
prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais e nos horários a fixados pelo
Coren/SC, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite
de assumir os serviços contratados;

6.7.2

A cada solicitação do Contratante, inclusive quando da necessidade de substituições, a
Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas para atendê-lo, devendo, neste prazo,
efetuar o levantamento dos novos profissionais;

6.7.3

Será de inteira responsabilidade da Contratada, assegurar a prestação dos serviços
durante os horários definidos pelo Contratante;

6.7.4

O Contratante reserva-se o direito de não solicitar a substituição do profissional
(cobertura) e, nessa hipótese, as horas serão deduzidas da fatura;
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6.7.5

A Contratada deverá disponibilizar a documentação dos profissionais selecionados, no
momento da apresentação dos trabalhadores;

6.7.6

Atendidos os requisitos exigidos neste Contrato, o profissional será alocado pela
contratada e dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade do profissional, para
fins de prestação dos serviços e de faturamento;

6.7.7

Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que
porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pelo
Coren/SC, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante de
suas obrigações.

6.8 Os salários-base, bem como os demais benefícios, da categoria profissional descrita no Termo de
Referência que integra o contrato, não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas convenções
coletivas de trabalho do sindicato ao qual a categoria profissional esteja vinculada.
Cláusula 7ª

DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.
Cláusula 8ª

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 O fiscal do contrato será a funcionária Elaine Cristina da Silveira Nunes que é Auxiliar
Administrativo.
8.1.1

O fiscal do contrato terá autoridade para exigir o cumprimento de todos os itens desta
especificação;

8.2 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades
sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados.
Cláusula 9ª

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1 Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a
Contratada deverá depositar em favor do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global anual, em uma das modalidades
previstas no parágrafo primeiro, do artigo 56, Lei nº 8.666/93, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança-bancária.
9.2 A garantia deverá ser depositada em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato, em
conta bancária indicada pelo Coren/SC na assinatura do contrato.
9.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
9.3.1

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

9.3.2

prejuízos causados ao Coren/SC ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

9.3.3

multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Coren/SC à contratada;
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9.3.4

obrigações e/ou verbas trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
realizadas pela contratada.

9.4 A garantia será liberada, através de requerimento feito pela contratada, após o término da vigência
do contrato, ante a comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias
trabalhistas decorrentes da contratação.
9.5 Caso ocorra prorrogação contratual a garantia deverá ser igualmente estendida.
Cláusula 10ª

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

10.1 O Acordo de Nível de Serviço servirá de base dos níveis esperados de qualidade da prestação
do serviço e respectivas adequações de pagamentos.
10.2 A aferição dos serviços será realizada sempre até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao da
prestação dos serviços, sob a responsabilidade do Fiscal do Contrato. Quando do não
cumprimento integral das obrigações o Fiscal do Contrato deverá informar a Contratada para que
aplique os devidos descontos sob o valor da nota fiscal.
10.3 Os Indicadores de Aferição dos Serviços do presente Contrato estão esmiuçados no Quadro “A”.
Cláusula 11ª

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
11.2 Executar fielmente os serviços contratados, em conformidade com as cláusulas avençadas e
normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no
andamento da Contratante.
11.3 Designar, por escrito, preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis
ocorrências durante a execução deste objeto.
11.4 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Coren/SC, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas.
11.5 Prestar os serviços, objeto deste Termo, utilizando-se de empregados de bom nível educacional
e moral e comprovando a formação educacional e experiência profissional por meio dos
documentos mencionados neste Contrato e no Termo de Referência.
11.6 Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade ou região metropolitana onde

serão prestados os serviços.
11.7 Realizar a troca dos uniforme dos funcionários a cada 6 (seis) meses.
11.8 Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas obrigações e boa
técnica nos serviços, inclusive prazos e horários.
11.9 A Contratada deverá assumir a responsabilidade por:
11.9.1 Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas
decorrentes desta licitação;
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11.9.2 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Coren/SC;
11.9.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à
execução do Contrato ou Ata, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência.
11.10 Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, a Contratada obriga-se a:
11.10.1 Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto contratado, não
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por
problemas oriundos desta contratação;
11.10.2 Entregar o objeto em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência e neste Contrato.
11.11 Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto dos serviços
contratados, sem que disso decorra qualquer ônus para a Contratante, não implicando a
atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratante,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
11.12

Efetuar as correções nas falhas detectadas pelo fiscal da Contratante nos serviços, objeto
desta prestação de serviço.

11.13

Utilizar as melhores práticas, capacidade técnica, materiais, recursos humanos e supervisão
técnica e administrativa para garantir a qualidade dos serviços e o atendimento às
especificações contidas este Contrato e no Termo de Referência porventura resultante deste.

11.14

Assumir quaisquer danos causados diretamente ao Coren/SC ou a terceiros, quando estes
tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos serviços ou causados por seus
representantes ou prepostos.

11.15

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas os seus empregados
em serviço, cumprindo todas as suas obrigações que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurarem e demais exigências para o exercício das atividades.

11.16

Responsabilizar-se integralmente pelos seus profissionais, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda a
vigência do contrato, dentro dos prazos e condições.

11.17

Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste Contrato, bem como
por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas.

Cláusula 12ª

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da Contratada.
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12.2 Acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, por meio dos servidores designados como
Representante da Administração, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e
total cumprimento.
12.3 Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas.
12.4 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa
contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente
justificados e aceitos pelo Coren/SC.
12.5 Efetuar os pagamentos em conformidade com o Cláusula 13 do Contrato.
12.6 Recusar qualquer serviço entregue fora das especificações estabelecidas deste Contrato e do
Termo de Referência.
12.7 Solicitar a substituição dos serviços que apresentarem defeitos ou que estiverem fora das
especificações do objeto.
12.8 Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da empresa
contratada que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a
supervisão e fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das
atribuições que lhe foram designadas.
12.9 Comunicar, por escrito, a empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do serviço.
12.10 Não permitir que terceiros executem o objeto deste Contrato.
12.11 Não permitir que os profissionais contratados executem tarefas em desacordo com as condições
pré-estabelecidas.
12.12 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços
dentro das normas estabelecidas neste Contrato.
12.13 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de acordo com as
cláusulas deste Instrumento.
12.14 Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos serviços prestados nos prazos e condições
estabelecidos.
Cláusula 13ª

DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente
atestada pela Contratante.
13.2 O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 07
(sete) dias úteis, contados da data do atesto.
13.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta corrente da Contratada ou boleto
bancário, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada do
atesto do Fiscal do Contrato.
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13.4 Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar como beneficiário/cliente, da
Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, o Conselho Regional de Enfermagem de
Santa Catarina, CNPJ nº 75.308.106/0001-56, e ainda, os números do Banco, da Agência e da
Conta Corrente da Contratada, e a descrição clara e sucinta do objeto.
13.5 Sobre o valor da nota fiscal, a Contratante fará as retenções devidas ao INSS e as dos impostos
e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012.
13.6 A Contratada deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação.
13.7 A Contratada deverá fornecer, mensalmente, junto à nota fiscal, a folha de pagamento especifica
do contrato e cópia autenticada da respectiva guia de recolhimento de contribuições
previdenciárias (GRPS), FGTS do mês de competência dos serviços e relação dos
colaboradores que estão executando os serviços objeto deste processo.
13.8 Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira e documentação, sem que isso gere direito de reajustamento de
preços, correção monetária ou encargos moratórios.
13.9 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6%
a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
13.9.1 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
13.10

Os pagamentos a serem efetuados em favor da Contratada, quando couber, estarão sujeitos à
retenção, na fonte, dos seguintes tributos:
13.10.1 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de
11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
13.10.2 Contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução
Normativa RFB n.º 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n.º
8.212, de 24 de julho de 1991; e
13.10.3 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação
municipal e/ou distrital sobre o tema.

13.11

O pagamento será proporcional ao atendimento das metas estabelecidas no Acordo de Nível
de Serviço – ANS anexo a este Contrato, o qual define objetivamente os níveis esperados de
qualidade da prestação dos serviços e as respectivas adequações de pagamento.
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13.12

Conforme o devido Processo Administrativo, observado o contraditório e ampla defesa,
poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas,
indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da Contratada.

Cláusula 14ª

DA SANÇÕES

14.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005,
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro
de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa,
sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o
valor da contratação, a empresa Contratada que:
14.1.1 apresentar documentação falsa ou fizer declaração falsa;
14.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3 falhar na execução do contrato;
14.1.4 fraudar na execução do contrato ou cometer fraude fiscal;
14.1.5 comportar-se de modo inidôneo;
14.1.6 fizer declaração falsa.
14.2 Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que
trata o item 14.1.3 desta cláusula, o valor relativo às multas aplicadas em razão do item 14.6
desta cláusula.
14.3 O retardamento da execução previsto no item 14.1.2, estará configurado quando a Contratada:
14.3.1 deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias
contados da data constante na ordem de serviço;
14.3.2 deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.
14.4 A falha na execução do contrato prevista no item 14.1.3 desta cláusula estará configurada
quando a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do
item 14.6 desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme tabela 1 a seguir, e
alcançar o total de 20 pontos, cumulativamente.

GRAU DA
INFRAÇÃO
1
2
3
4
5
6
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14.5

O comportamento previsto no item 14.1.5 desta cláusula estará configurado quando a
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97,
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

14.6

Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU
1
2
3
4
5
6

CORRESPONDÊNCIA
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 5.000,00
Tabela 3

ITEM
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIÇÃO
GRAU
INCIDÊNCIA
Permitir a presença de empregado não
Por empregado
uniformizado ou com uniforme manchado,
1
ou por ocorrência
sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.
Manter funcionário sem qualificação para a
Por empregado e
1
execução dos serviços.
por dia
Executar serviço incompleto, paliativo,
substitutivo como por caráter permanente, ou
2
Por ocorrência
deixar
de
providenciar
recomposição
complementar.
Fornecer informação pérfida de serviço.
2
Por ocorrência
Suspender ou interromper, salvo motivo de
Por dia e por
força maior ou caso fortuito, os serviços
6
posto
contratuais.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou
3
Por ocorrência
dolo de seus agentes.
Utilizar as dependências da Contratante para
5
Por ocorrência
fins diversos do objeto do contrato.
Recusar-se a executar serviço determinado
5
Por ocorrência
pela Fiscalização, sem motivo justificado.
Permitir situação que crie a possibilidade de
causar ou que cause dano físico, lesão corporal
6
Por ocorrência
ou consequências letais.
Retirar funcionários ou encarregados do
Por empregado e
4
serviço durante o expediente, sem a anuência
por ocorrência
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prévia da Contratante.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Registrar e controlar, diariamente, a
11
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.
Substituir empregado que tenha conduta
12 inconveniente ou incompatível com suas
atribuições.
Manter a documentação de habilitação
13
atualizada.
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou
14
determinado pela Fiscalização.
Cumprir determinação da Fiscalização para
15
controle de acesso de seus funcionários.
Cumprir determinação formal ou instrução
16
complementar da Fiscalização.
17 Efetuar a reposição de funcionários faltosos.
Efetuar o pagamento de salários, valestransporte, vales-refeição, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar com
18
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato nas datas
avençadas.
Entregar o uniforme aos funcionários a cada 6
19
(seis) meses.
Manter sede, filial ou escritório de
atendimento
na
cidade
ou
região
20
metropolitana onde serão prestados os
serviços.
Apresentar, quando solicitado, documentação
21
fiscal, trabalhista e previdenciária.
Creditar os salários nas contas bancárias dos
22 empregados, em agências localizadas na
cidade local da prestação dos serviços.
Entregar ou entregar com atraso ou
23 incompleta a documentação exigida neste
Contrato.
Entregar ou entregar com atraso os
esclarecimentos formais solicitados para sanar
24 as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação exigida
neste Contrato.
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1

Por funcionário
e por dia

1

Por empregado
e por dia

1

Por item e por
ocorrência

1

Por ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por dia e por
ocorrência

1

Por dia

1

Por ocorrência
e por dia

2

Por ocorrência
e por dia

1

Por ocorrência
e por dia

1

Por ocorrência
e por dia

1

Por ocorrência
e por dia
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14.7

A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente à de impedimento de licitar e
contratar estabelecida desta cláusula.

14.8

O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à Contratada.
14.8.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
14.8.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada à
Contratante, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

Cláusula 15ª
15.1

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde
que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

Cláusula 16ª

DA RESCISÃO

16.1

A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 A 80 da Lei nº 8.666/93.

16.2

A rescisão do Contrato poderá ser:
16.2.1 Determinada por ato administrativo unilateral e motivado do Contratante, quando o
Contratante, frente a situações de descumprimento de cláusulas contratuais por parte
da Contratada, lentidão, atraso, paralisação ou por razões de interesse público, decidir
rescindir o Contrato;
16.2.2 Amigável, por acordo formalizado no processo entre o Contratante e a Contratada,
desde que haja conveniência para o Contratante;
16.2.3 Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme os
termos de sentença transitada em julgado.

16.3

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e, no
procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o
Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

16.4

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

16.5

No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.

16.6

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/1993,
sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados, tendo ainda direito a, principalmente:
16.6.1 Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
16.6.2 Pagamento do custo de desmobilização.
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Cláusula 17ª
17.1

O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e vincula - se
ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 001/2018, constante do Processo Licitatório nº
001.926208/2018, bem como à proposta da Contratada.

Cláusula 18ª
18.1

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes.

Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2018.

CONTRATANTE: ................................................................................................
Msc. Helga Regina Bresciani
Presidente do Coren/SC

CONTRATANTE: ................................................................................................
Alessandra Junkes Coutinho
Tesoureira do Coren/SC

CONTRATADO: ................................................................................................
XXXXXXXXXX
Representante do Fornecedor
Testemunhas:
1)
___________________________
Nome:
CPF:

Pregão Eletrônico n.º 001/2018 – Coren/SC
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

2)
__________________________
Nome:
CPF:
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QUANDRO A do ANEXO II – Minuta do Contrato
ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
INDICADOR Nº 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Execução dos Serviços de Auxiliar de Escritório - Item 01 e 02 da Tabela 01 do Termo de Referência.
Item

Finalidade

Meta a cumprir
Instrumento de medição

Forma de acompanhamento
Peridiocidade
Mecanismo de cálculo
Início da Vigência

Descrição
Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme item 3.7 do
termo de referência, verificando a execução integral e qualidade dos
serviços.

100% diariamente
Conferência local pelo fiscal e responsáveis pelos departamentos.

Visual pelo fiscal e responsáveis pelos departamentos.
Diária
Serão verificadas as atividades realizadas e descontado conforme
tabela.
Conforme contrato

A) 95% a 100% das atividades realizadas com qualidade: 100% do
valor
mensal.
B) 80% até 94,99% das atividades realizadas com qualidade: 98% do
Faixas de ajuste do pagamento
valor
mensal.
C) 60% até 79,99% das atividades realizadas com qualidade: 90% do
valor mensal.

Sanções

Abaixo de 80% das atividades realizadas - multa de 5% sobre o valor
mensal. Abaixo de 60% das atividades realizadas - multa de 10%
sobre o valor mensal.

Observações

Para aplicação das multas acima estabelecidas será garantida a
ampla defesa e o contraditório.
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INDICADOR Nº 02 - DOS COLABORADORES
Ausência Quant. Colaboradores Proposta - Item 01 e 02 da Tabela 01 do Termo de Referência.
Item

Finalidade

Meta a cumprir
Instrumento de medição

Forma de acompanhamento
Peridiocidade
Mecanismo de cálculo
Início da Vigência

Descrição
Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas, vedada a
ausência de colaboradores, devendo a empresa substituir
imediatamente no caso de faltas. O número de colaboradores deverá
ser o apresentado na proposta de preços.
100% dos colaboradores, diariamente.
Conferência local pelo fiscal e folha ponto.

Visual pelo fiscal e folha ponto.
Diária
Será verificada frequência dos colaboradores e descontado conforme
tabela.
Conforme contrato

A) 100% dos colaboradores todos os dias: 100% do valor mensal.
B) 75% até 99,99% de faltas ou atrasos: 98% do valor mensal.
Faixas de ajuste do pagamento
C) 74,99% até 60% de faltas ou atrasos: 95% do valor mensal.
D)Abaixo de 60% de faltas ou atrasos: 90% do valor mensal.

Sanções

Abaixo de 75% de faltas ou atrasos - multa de 5% sobre o valor
mensal. Abaixo de 60% de faltas ou atrasos - multa de 10% sobre o
valor mensal.

Observações

Para aplicação das multas acima estabelecidas será garantida a
ampla defesa e o contraditório.
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INDICADOR Nº 03 - DOS UNIFORMES
Quantidade e Qualidade dos Uniformes – Item 3.7.3. do Termo de Referência.
Item

Finalidade

Meta a cumprir
Instrumento de medição

Descrição

Garantir o efetivo cumprimento da obrigatoriedade do fornecimento, vedada
a falta ou precariedade dos uniformes.

100% dos uniformes, diariamente.
Conferência local.

Forma de
Visual pelo fiscal e responsáveis pelos departamentos
acompanhamento
Peridiocidade
Mecanismo de cálculo
Início da Vigência

Diária
Será verificada o uso e qualidade dos uniformes e descontados conforme
tabela.
Conforme contrato

Faixas de ajuste do
pagamento

A) 95% até 100% dos uniformes e equipamentos: 100% do valor mensal.
B) 90% até 94,99% dos uniformes e equipamentos: 98% do valor mensal.
C) Abaixo de 90% até 60% dos uniformes e equipamentos: 95% do valor
mensal.
D) Abaixo de 60% dos uniformes e equipamentos: 90% do valor mensal.

Sanções

Abaixo de 60% dos uniformes e equipamentos: - multa de 5% sobre o valor
mensal.

Observações

Para aplicação das multas acima estabelecidas será garantida a ampla
defesa e o contraditório.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INCIATIVA PRIVADA E COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ (MF)
nº ____________________, Inscrição Estadual nº _________________, estabelecida em ____________,
possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

Órgão/Empresa

Nº Contrato/Aditivo

Vigência
Início

Término

Valor Total Atual
do Contrato

Valor Total dos Contratos (Atualizados)

Local e data

______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Observação: Além dos nomes dos órgãos/empresas, a Licitante deverá informar também o endereço
completo dos órgãos/empresas com os quais tem contratos vigentes.

COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO b.1.6.
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze
avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.
Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
Valor total dos contratos
Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO b.1.7.
Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.
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(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 =
Valor da receita bruta
Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar
as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Observações:

1.

Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;

2.

A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.
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ANEXO IV
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
Ref. Pregão Eletrônico n.º 001/2018 – Coren/SC
Nome da empresa Licitante:_________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________
Endereço completo:_______________________________________________
Telefone/Fax:____________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________

Preposto:__________________________________________________________
Telefone Preposto:___________________________________________________
E-mail Preposto:_____________________________________________________
PROPOSTA COMERCIAL

Contratação de Serviços Continuados de Auxiliar de Escritório

LOTE ITEM

01

Nº DE
ESPECIFICAÇÃO DO
CARGA
Nº DE DIAS POR
AUXILIARES SERVIÇO E LOCAL DE
HORÁRIA
SEMANA
POR POSTO
TRABALHO
DIÁRIA (HORA)

04

Serviço de atendimento aos
profissionais
de
Enfermagem e auxílio aos
Departamentos

05

PREÇO
TOTAL
MENSAL (R$)

PREÇO
GLOBAL
ANUAL (R$)

08h

R$ XXXXX

R$ XXXXX

08h

R$ XXXXX

R$ XXXXX

Sede Florianópolis/SC

Único

02

01

Serviço de atendimento aos
profissionais
de
Enfermagem

05

Subseção de Blumenau/SC
Custo Anual da Contratação Total.........................................................................................................
Custo Mensal da Contratação Total......................................................................................................

R$ XXXXXXX
R$ XXXXXX

VALIDADE DA PROPOSTA:.............(........) dias, contados da data de abertura da Sessão Eletrônica do Pregão
Eletrônico n.º 001/2018. *Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias.
Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas necessários à total execução do
objeto ora licitado, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de
hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 001/2018, do Coren/SC, e seus Anexos.
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Declaramos que os serviços ofertados atenderão a todas as exigências do Edital respectivo, em especial as
do Termo de Referência a este anexado.
Apresentamos, em anexo, em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do Edital do Pregão Eletrônico n.º
001/2018, do Coren/SC, a planilha de composição de custos e formação de preços, a memória de cálculo e
a GFIP (ou documentos apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção [FAP]) dos itens ora ofertados,
conforme modelo apresentado no Portal de Compras do Governo Federal:

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2018

_____________________________
Representante Legal
Cargo/Função na Empresa
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ANEXO V
MODELO DE ATESTADO (DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos

(ou

declaramos)

___________________________________________________,

que
inscrita

a
no

CNPJ

empresa
(MF)

nº

____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a)
__________________________ administra (administrou) serviço especializado de auxiliar de
escritório para este órgão (ou para esta empresa).

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela
empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone
comercial ou tecnicamente.

Local e data

______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Observações:
1. Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor; e
2. O atestado deverá estar visado pelo respectivo órgão fiscalizador.

Pregão Eletrônico n.º 001/2018 – Coren/SC
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

Página 54 de 54

