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DECISÃO COREN/SC 001/2020 DE 06 DE JANEIRO DE 2020 

 

 

“Cria  o Departamento de Licitações do Coren/SC” 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a 

Secretária da Autarquia no uso da competência legais e regimentais e; 

 

Considerando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, finalidade, 

motivação, razoabilidade, economicidade, proporcionalidade, interesse público e 

transparência;  

 

Considerando as disposições dos Arts. 22, inciso XXVII, 37, inciso XXI, 173, § 1º, inciso I e 

175, em especial da Constituição Federal; 

 

Considerando a adoção de procedimentos integrados e embasados em uma visão sistêmica 

necessária à Gestão;  

 

Considerando o objetivo estratégico de Gestão Institucional constante do Plano de Ação 

Plurianual da Gestão Participação 2018/2020 quanto às ações voltadas a revisão dos processos 

de licitação; 

 

Considerando, ainda, a deliberação do Plenário em sua 583ª Reunião Ordinária de Plenário;  

 

Decidem: 

 

Art. 1º - Instituir o Departamento de Licitações do Coren/SC. 

 

Art. 2º - O Departamento de Licitações do Coren/SC tem como finalidade o planejamento e a 

centralização das compras e dos procedimentos licitatórios pertinentes à aquisição de bens e 

serviços da Administração, compondo o novo organograma do Regional. 

 

Art. 3º - As competências do Departamento de Licitações do Coren/SC será centralizar a 

realização dos procedimentos licitatórios de interesse do Regional; formular políticas e 

diretrizes relativas à gestão de compras de bens e de contratações de serviços no âmbito da 

Administração da Autarquia; propiciar a qualificação e ampliar o rol de empresas cadastradas 

no Regional e no âmbito do Sistema de Registro de Preços; fomentar a competitividade entre 

os fornecedores, visando ampliar o poder de compra da administração, observando sempre os 
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princípios da eficiência, eficácia, economicidade e transparência; aperfeiçoar os processos de 

gestão estratégica e operacional referentes às aquisições de bens e contratações de serviços, 

com vistas à economia de escala e organização logística;  desenvolver, com a colaboração dos 

demais departamentos do Regional, estudos e pesquisas relativas às necessidades de 

contratação de serviços e a aquisição de bens; prestar orientação e apoio técnico-operacional 

aos departamentos do Coren/SC, com vistas ao aperfeiçoamento dos procedimentos de 

aquisições e contratações de serviços; disciplinar e promover a normatização das rotinas e 

procedimentos relativos à área de compras e licitações; realizar análise técnica e estabelecer a 

padronização de especificações de bens e serviços a serem contratados pelo Coren/SC; e  

exercer outras competências correlatas à sua área de atuação e que lhe forem delegadas pela 

Direção do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

 

Art. 4º - O detalhamento das atribuições do Departamento de Licitações do Coren/SC está 

descrito em fluxograma e manual elaborado pela Comissão designada pela Portaria nº 

078/2019, aprovado na 583ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/SC do mês de novembro 

de 2019. 

 

Art. 5°. Esta decisão entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias após a data da sua 

assinatura.  

 

Florianópolis, 06 de janeiro de 2020. 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  

 


