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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006.926208/2020
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS
VINCULADO AO PAD Nº 199/2020 DO COREN/SC

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 da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 182, de 16 de outubro de
2019, da Presidente do Coren/SC, torna público a realização de Chamamento Público para a
apresentação de propostas e documentos com a finalidade de selecionar empresas especializadas
no fornecimento de máscaras cirúrgicas confeccionadas em material Tecido – Não – Tecido (TNT)
para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada externa
e, obrigatoriamente, um elemento filtrante, conforme artigo 5º da RDC 356 de 23 março de 2020, para
o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

CHAMAMENTO PÚBLICO
DATA INÍCIO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14 DE MAIO DE 2020
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO: licitacao@corensc.gov.br
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS

O Chamamento Público será regido com fundamento no artigo 4º da Lei Federal nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, artigo 2º da Lei n.° 5.905, de 12 de julho de 1973, Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, Resolução – RDC nº 356, de 23 de março de 2020, expedida pela ANVISA, Normas
Regulamentadoras nº 6 e 32, ABNT NBR 15052:2004, ABNT NBR 14873:2002, e pelas disposições
fixadas neste Edital e seus Anexos, que o integram e complementam. Além das demais legislações
pertinentes.
O presente Edital poderá ser obtido no site www.corensc.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.
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1

DO OBJETO
1.1

Constitui objeto do presente Edital a Aquisição de máscaras de proteção facial tipo. Máscara
cirúrgica, c/filtro, c/elástico, descartável, tripla, uso único, composta de no mínimo 03 (três)
camadas (interna, externa e filtro), sendo as camadas interna e externa em 100%
polipropileno de tecido-não-tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar com no mínimo
30 g/ m², filtro que assegure eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95% para
partículas de até 3 micras. Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 17 cm x 9 cm,
com pregas horizontais fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem
proteger desde o topo do nariz até a cobertura total do queixo. Dotada de borda bem
acabadas ou seladas em toda sua extensão, com clip nasal embutido, ajustável e resistente,
com elásticos para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário, isenta
de emendas, manchas ou qualquer outro defeito prejudicial à sua finalidade. O registro em
conformidade com o previsto na RDC 356, de 23/03/2020 ou outro normativo mais atualizado,
descartável, atóxica e hipoalergênica, inodora, sem válvula, conforme especificações e
quantidades estabelecidas no Projeto Básico.

1.2

As propostas e documentos de habilitação poderão ser enviadas para o e-mail
licitação@corensc.gov.br ou para o seguinte endereço: Av. Mauro Ramos, n.° 224, Edifício
Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-300.

2

DA ELABORAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA
2.1

Os interessados em participar do chamamento público deverão elaborar sua proposta
contendo a descrição detalhada do objeto, bem como o valor unitário e total do item, já
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução o objeto
licitado, na forma do Anexo III – Modelo de Proposta de Preços.

2.2

Na proposta de preços o licitante deverá informar o quantitativo que dispõe para entrega
imediata, assim como o prazo para entrega dos demais.

2.3

Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo a execução ser
realizada sem ônus adicional.

2.4

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, assumindo a licitante o compromisso de executar o objeto licitado.

2.5

A proposta deverá ser clara e objetiva, limitada, rigorosamente ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de não aceitação da proposta.

2.6

A oferta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à
proposta de outro interessado.
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2.7

A proposta comercial deverá ser encaminhada contendo todas as informações devidamente
preenchidas na forma do Anexo III – Modelo de Proposta de Preços.

2.8

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

2.9

O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

2.10 Serão aceitos propostas com quantitativos inferiores ao estimado no Anexo I – Projeto Básico
e Anexo III – Modelo Proposta Comercial..
3

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
3.1

A proposta mais vantajosa será a de menor preço e menor prazo de entrega.

3.2

Poderá ser contratada mais de uma empresa, com quantitativo, prazos e preços distintos
para atender a demanda necessária no menor prazo de tempo, considerando as condições
atuais do mercado

4

DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
4.1

Serão desclassificadas as empresas que não cumprirem os subitens abaixo:
4.1.1

Para aceitação do material, objeto deste Projeto, deverá ser apresentada amostra;

4.1.2

O item de amostra deverá estar completo, novo, de primeiro uso, com seus
respectivos elementos, em conformidade com as especificações;

4.1.3

Sob pena de desclassificação da proposta é obrigatória a apresentação de amostra,
em local a ser determinado pelo Contratante, para a realização de testes de
conformidade, em até 02 (dois) dias úteis após a data de convocação. Todos os
custos decorrentes com transporte das amostras serão por conta da empresa
Licitante;

4.1.4

A amostra deverá ser entregues na cidade de Florianópolis/SC, na Sede do Conselho
Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, para avaliação;

4.1.5

A amostra deverá ser identificada com o nome da Licitante. A amostra deverá estar
identificada com etiquetas próprias do fabricante;

4.1.6

A amostra poderá ser desmontada para inspeção e testes, o Contratante não
ressarcirá as Licitantes em caso de danificações, sendo devolvidos às Licitantes no
estado em que se encontrarem após a avaliação técnica realizada;

4.1.7

A amostra que não cumprir as especificações deverá ser retirada em até 10 (dez)
dias corridos após o resultado da análise técnica;

4.1.8

A amostra da licitante vencedora que não tenha sofrido avarias não será devolvida,
pois fará parte do fornecimento. Caso existam avarias, a Licitante vencedora deverá
substituir o produto danificado quando do fornecimento;

4.1.9

Caso as amostras não sejam retiradas até o prazo estabelecido, as mesmas serão
descartadas, sem indenização às Licitantes.
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5

CONSIDERAÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL
5.1

As máscaras deverão ser entregues na cidade de Florianópolis/SC, no horário das 08h às
16:30, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, na Sede do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, localizado na Av. Mauro Ramos, nº 224, 7º
andar, Centro, Florianópolis/SC.

5.2

Na proposta de preço o licitante deverá informar o quantitativo que dispõe para entrega
imediata, assim como o prazo para entrega dos demais.

5.3

As máscaras deverão vir acondicionadas em caixas com no máximo 100 unidades cada uma.

5.4

A entrega deverá ser agendada pelo telefone: (48) 3224-9091 com o Departamento de
Administração.

5.5

A entrega das máscaras deverá ser imediata ou de acordo com a sua disponibilidade no
mercado, após o recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato pela Contratada.

5.6

O objeto licitado será recebido:
5.6.1

Definitivamente, pelo fiscal do contrato ou por colaborador designado pelo Coren/SC,
após verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, no
prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da entrega;

5.6.2

Caso seja detectado, quando da entrega, que o produto não atende às especificações
técnicas previstas, poderá o Coren/SC, rejeitá-lo integralmente ou em parte,
obrigando-se o fornecedor a providenciar a sua substituição no prazo até 03 (três)
dias, contados da notificação;

5.6.3

Caso haja recusa de mais de 10% (dez por cento) dos itens, estes deverão ser
devolvidos.

5.7

Todos os materiais deverão ser novos e ter a embalagem lacrada, a fim de permitir completa
segurança durante o transporte, além disso, devem estar em perfeitas condições quando da
recepção pelo Coren/SC e identificados externamente com os dados constantes da Nota
Fiscal.

5.8

O material deverá conter na sua embalagem a marca, procedência e o prazo de validade.

5.9

O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6

DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1

Os requisitos técnicos mínimos a serem apresentados pelos licitantes interessados em
participar do certame licitatório são os seguintes:
6.1.1

A habilitação das licitantes deverá ser verificada por meio do SICAF (habilitação
parcial) e da documentação complementar especificada neste Projeto Básico;

6.1.2

As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF
deverão apresentar documentos que supram tais exigências;
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6.2

6.1.3

TCU – Licitantes Inidôneos;

6.1.4

CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade
administrativa e inelegibilidade;

6.1.5

CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e suspensas;

6.1.6

CNEP – Cadastro Nacional e Empresas Punidas;

6.1.7

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

6.1.8

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

A licitante deverá apresentar ao menos um (1) atestado de capacidade técnica expedido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante que comprove:
6.2.1

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

6.2.2

Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica da
licitante;

6.2.3

O atestado apresentado deverá ser emitido em papel timbrado e conter:
I.

Razão Social, CNPJ e Endereço Completo da Empresa Emitente;

II.

Razão Social e CNPJ da Contratada;

III.

Número e vigência do contrato, se for o caso;

IV.

Objeto e local do fornecimento;

V.

Local e Data de Emissão;

VI.

Identificação do responsável pela emissão do atestado, com nome completo,
cargo e informações de contato (telefone e correio eletrônico);

VII.
6.2.4

7

Assinatura do responsável pela emissão do atestado.

No caso de apresentação de atestado de empresas privadas, não serão considerados
aqueles apresentados por empresas participantes do mesmo grupo
empresarial da contratada. Serão consideradas como de mesmo grupo, empresas
controladas pela contratada, ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica
que seja sócia da empresa emitente e da contratada.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
7.1

São obrigações da Contratada:
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7.1.1

Indicar, quando da retirada da nota de empenho/emissão do contrato, o endereço,
telefone fixo, celular de contato da sede da empresa ou do escritório de
representação, qualquer que seja seu endereço;

7.1.2

Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos e
quantitativos estipulados neste Projeto Básico;

7.1.3

Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo
Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;

7.1.4

Levar, imediatamente, ao conhecimento dos fiscais do Contrato do Coren/SC,
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado, para adoção das medidas cabíveis;

7.1.5

Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em
parte, o material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer
dano, em até 03 (três) dias úteis, contados da comunicação do Coren/SC;

7.1.6

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
Coren/SC;

7.1.7

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do artigo 57 da Lei
nº 8.666, de 1993;

7.1.8

Manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua
contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira;

7.1.9

Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e
de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz
respeito aos seus colaboradores;

7.1.10 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham serem vítimas os seus
colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o
exercício das atividades;
7.1.11 Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos;
7.1.12 Entregar os materiais, objeto deste Projeto Básico, livre de quaisquer ônus, como
despesas com fretes, impostos, seguros de transporte e demais despesas
necessárias para entrega do objeto;
7.1.13 Cumprirem, o fabricante e o importador, as demais exigências aplicáveis ao controle
sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis;
7.1.14 Realizarem, o fabricante e o importador, controles pós-mercado, bem como de
cumprirem regulamentação aplicáveis ao pós-mercado;
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7.1.15 Responsabilizarem-se, o fabricante e o importador, por garantir a qualidade, a
segurança e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade com a Resolução RDC nº 356, de 23/03/20, expedida pela ANVISA.
7.2

8

São obrigações da Contratante:
7.2.1

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos, especialmente
deste Projeto;

7.2.2

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas deste Projeto Básico e dos termos de sua proposta;

7.2.3

Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

7.2.4

Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução
do objeto, fixando prazo para a sua correção;

7.2.5

Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou
com problemas;

7.2.6

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, de acordo com os serviços
prestados;

7.2.7

Em caso de indisponibilidade de produtos regularizados pela ANVISA deve ser
evidenciada e arquivada a documentação do processo de aquisição.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1

9

O pagamento processar-se-à em conformidade com a Minuta do Contrato (Anexo II) e com o
Projeto Básico (Anexo I), ora anexados.
DAS SANÇÕES

9.1

10

As sanções do instrumento convocatório processar-se-à de acordo com a do Contrato (Anexo
II) e com o Projeto Básico (Anexo I), ora anexados.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina, e correrão sob a seguinte rubrica orçamentária:
10.1.1 Rubrica: 33.90.030.022 – Material de Limpeza e Prod. de Higienização.
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11

ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

11.1 No interesse do Coren/SC, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado ou
suprimido até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 4º-I da Lei
13.979/2020.
11.1.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários.
11.1.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
11.2 O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente
previstas, respeitados os limites do artigo 4º-I da Lei 13.979/2020, tendo como base os
preços constantes da(s) proposta(s) da(s) Contratada(s).
12

DA RATIFIVAÇÃO

12.1 Contatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente ratificará o
Chamamento Público vinculado ao PAD 199/2020.
13

DISPOSIÇÕES GEREAIS

13.1 Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital de Chamamento Público, ou ainda, por qualquer
outro motivo alegado em relação a este certame.
13.2 É proibido, por parte da Contratada, durante a vigência do Contrato, a contratação de
empregado pertencente ao quadro de colaboradores do Coren/SC.
13.3 A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos,
ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de
chamada pública, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
13.4 A Contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do Contrato, salvo se
houver previa autorização do Coren/SC.
13.5 O Coren/SC se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução
dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, por ajuste
entre asa partes interessadas, dos materiais existentes no local dos serviços, e a ele
destinados.
13.6 Integram o presente Edital, dele fazendo parte integrante, os seus Anexos.
13.7 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade competente, em qualquer
fase do chamamento púbico, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo.
13.8 O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório
será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Florianópolis/SC.
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Florianópolis/SC, 06 de maio de 2020.

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 PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006.926208/2020
VINCULADO AO PAD N° 199/2020

1. OBJETO GERAL
O presente projeto básico tem por objeto a aquisição de máscaras cirúrgicas confeccionadas
em material Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma
camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante, conforme art. 5º da
RDC 356 de 23 março de 2020.
1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Tabela 01 – Descrição do Objeto

Item Descrição das Máscaras

01

Quantidade

Aquisição de máscaras de proteção facial tipo. Máscara
cirúrgica, c/filtro, c/elástico, descartável, tripla, uso único,
composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna, externa e
filtro), sendo as camadas interna e externa em 100%
polipropileno de tecido-não-tecido (TNT) para uso odontomédico-hospitalar com no mínimo 30 g/ m², filtro que assegure
eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95% para
partículas de até 3 micras. Deve ter formato retangular e
tamanho mínimo de 17 cm x 9 cm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem
proteger desde o topo do nariz até a cobertura total do queixo. 70 mil unidades
Dotada de borda bem acabadas ou seladas em toda sua
extensão, com clip nasal embutido, ajustável e resistente, com
elásticos para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste
perfeito ao usuário, isenta de emendas, manchas ou qualquer
outro defeito prejudicial à sua finalidade. O registro em
conformidade com o previsto na RDC 356, de 23/03/2020 ou
outro normativo mais atualizado, descartável, atóxica e
hipoalergênica, inodora, sem válvula, conforme especificações
e quantidades estabelecidas no Projeto Básico.

Chamamento Público n.º 001/2020 – 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 11 de 35

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

1.2 CONSIDERAÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL
1.2.1.

São considerados beneficiários os empregados do Conselho Regional de Enfermagem
que optarem por algum dos planos de saúde oferecidos pela Administradora de
Benefícios.

1.2.2

As máscaras deverão ser entregues na cidade de Florianópolis/SC, no horário das 08h às
16:30, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, na Sede do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, localizado na Av. Mauro Ramos, nº 224, 7º
andar, Centro, Florianópolis/SC.

1.2.3

Na proposta de preço o licitante deverá informar o quantitativo que dispõe para entrega
imediata, assim como o prazo para entrega dos demais.

1.2.4

As máscaras deverão vir acondicionadas em caixas com no máximo 100 unidades cada
uma.

1.2.5

A entrega deverá ser agendada pelo telefone: (48) 3224-9091 com o Departamento de
Administração;

1.2.6

A entrega das máscaras deverá ser imediata ou de acordo com a sua disponibilidade no
mercado, após o recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato pela
Contratada;

1.2.7

O objeto licitado será recebido:
1.2.7.1 Definitivamente, pelo fiscal do contrato ou por colaborador designado pelo
Coren/SC, após verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente
aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da entrega.
1.2.7.2 Caso seja detectado, quando da entrega, que o produto não atende às
especificações técnicas previstas, poderá o Coren/SC, rejeitá-lo integralmente ou
em parte, obrigando-se o fornecedor a providenciar a sua substituição no prazo
até 03 (três) dias, contados da notificação;
1.2.7.3 Caso haja recusa de mais de 10% (dez por cento) dos itens, estes deverão ser
devolvidos.

1.2.8

Todos os materiais deverão ser novos e ter a embalagem lacrada, a fim de permitir
completa segurança durante o transporte, além disso, devem estar em perfeitas condições
quando da recepção pelo Coren/SC e identificados externamente com os dados
constantes da Nota Fiscal;

1.2.9
1.2.10

O material deverá conter na sua embalagem a marca, procedência e o prazo de validade.
O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
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1.3 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
Serão desclassificadas as empresas que não cumprirem os subitens abaixo:
1.3.1.

Para aceitação do material, objeto deste Projeto, deverá ser apresentada amostra;

1.3.2.

O item de amostra deverá estar completo, novo, de primeiro uso, com seus respectivos
elementos, em conformidade com as especificações;

1.3.3.

Sob pena de desclassificação da proposta é obrigatória a apresentação de amostra, em
local a ser determinado pelo Contratante, para a realização de testes de conformidade, em
até 02 (dois) dias úteis após a data de convocação. Todos os custos decorrentes com
transporte das amostras serão por conta da empresa Licitante;

1.3.4.

A amostra deverá ser entregues na cidade de Florianópolis/SC, na Sede do Conselho
Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, para avaliação;

1.3.5.

A amostra deverá ser identificada com o nome da Licitante. A amostra deverá estar
identificada com etiquetas próprias do fabricante;

1.3.6.

A amostra poderá ser desmontada para inspeção e testes, o Contratante não ressarcirá as
Licitantes em caso de danificações, sendo devolvidos às Licitantes no estado em que se
encontrarem após a avaliação técnica realizada;

1.3.7.

A amostra que não cumprir as especificações deverá ser retirada em até 10 (dez) dias
corridos após o resultado da análise técnica;

1.3.8.

A amostra da licitante vencedora que não tenha sofrido avarias não será devolvida, pois
fará parte do fornecimento. Caso existam avarias, a Licitante vencedora deverá substituir o
produto danificado quando do fornecimento;

1.3.9.

Caso as amostras não sejam retiradas até o prazo estabelecido, as mesmas serão
descartadas, sem indenização às Licitantes;

1.4 OBRIGAÇÕES E RESPOSABILIDADES DA CONTRATADA
Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são
obrigações da Contratada:
1.4.1.

Indicar, quando da retirada da nota de empenho/emissão do contrato, o endereço, telefone
fixo, celular de contato da sede da empresa ou do escritório de representação, qualquer
que seja seu endereço;

1.4.2.

Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos e
quantitativos estipulados neste Projeto Básico;

1.4.3.

Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Contratante,
de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;
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1.4.4.

Levar, imediatamente, ao conhecimento dos fiscais do Contrato do Coren/SC, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção
das medidas cabíveis;

1.4.5.

Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em parte, o
material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer dano, em até 03
(três) dias úteis, contados da comunicação do Coren/SC;

1.4.6.

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Coren/SC;

1.4.7.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

1.4.8.

Manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação,
inclusive quanto à qualificação econômico-financeira;

1.4.9.

Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito
aos seus colaboradores;

1.4.10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham serem vítimas os seus
colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas
e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das
atividades;
1.4.11. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos;
1.4.12. Entregar os materiais, objeto deste Projeto Básico, livre de quaisquer ônus, como
despesas com fretes, impostos, seguros de transporte e demais despesas necessárias
para entrega do objeto;
1.4.13. Cumprirem, o fabricante e o importador, as demais exigências aplicáveis ao controle
sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis;
1.4.14. Realizarem, o fabricante e o importador, controles pós-mercado, bem como de cumprirem
regulamentação aplicáveis ao pós-mercado;
1.4.15. Responsabilizarem-se, o fabricante e o importador, por garantir a qualidade, a segurança
e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade com a Resolução - RDC nº 356, de
23/03/20, expedida pela ANVISA.
1.5 OBRIGAÇÕES E RESPOSANBILIDADES DO CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da aplicação a Lei nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes,
são obrigações do Contratante:
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1.5.1.

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos, especialmente deste
Projeto;

1.5.2.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas deste Projeto Básico e dos termos de sua proposta;

1.5.3.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

1.5.4.

Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do
objeto, fixando prazo para a sua correção;

1.5.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou com
problemas;

1.5.6.

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, de acordo com os serviços prestados;

1.5.7.

Em caso de indisponibilidade de produtos regularizados pela ANVISA deve ser
evidenciada e arquivada a documentação do processo de aquisição.

1.6 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
1.6.1.

A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor nomeado pelo
Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

1.6.2.

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela colaboradora Marlete
Barbosa Borges em conjunto com a funcionária Graziela Salete de Souza.

1.6.3.

Os fiscais do contrato terão autoridade para:



1.6.4.

Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;
Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado.

A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer
responsabilidade sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados
posteriormente.

1.7 DOS PAGAMENTOS
1.7.1.

Após a entrega definitiva a contratada deverá entregar a nota fiscal com os itens
individualmente descritos ao fiscal do contrato.

1.7.2.

A nota fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada do objeto, o número da
Nota de Empenho/Contrato e os dados bancários da empresa.

1.7.3.

O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis após o aceite/atesto do fiscal
do contrato na nota fiscal entregue, desde que não haja fator impeditivo imputável ao
licitante vencedor.
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1.7.4.

Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.

1.7.5.

Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a
contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota
Fiscal devidamente corrigida.

1.7.6.

O Coren/SC não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados
sem a solicitação ou autorização do fiscal do contrato.

1.7.7.

A Contratada fará jus ao recebimento de pagamento apenas em contraprestação à
realização efetiva de algum serviço, não sendo devida qualquer retribuição pecuniária
unicamente pela existência da relação contratual.

1.7.8.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Coren/SC, o valor devido
será atualizado financeiramente desde a data do vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I= (TX/100) 365 EM = I x N x VP,

onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM =
Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso
1.7.9.

Os valores contratados decorrentes do presente Projeto são fixos e irreajustáveis.

1.8 SANÇÕES
1.8.1.

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993, nos casos
de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a Contratada poderá ser sancionada,
isoladamente, ou juntamente com as multas abaixo definidas, e nas tabelas 2 e 3
relacionadas, com as seguintes sanções:
1.8.1.1

Advertência;

1.8.1.2

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, por prazo não
superior a dois anos;

1.8.1.3

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior; ou
1.8.2.

Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a Contratada não
entregar o objeto, sem causa justificada, em prazo superior a 30 (trinta) dias após o
encerramento do prazo estipulado.
1.8.2.1 No caso de inexecução total, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
Contratada estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do
valor do contrato.

1.8.3.

Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos
20 (vinte) dias do término do prazo estabelecido para a entrega dos produtos, houver
entrega do objeto pela Contratada, mas não em sua totalidade.
1.8.3.1 No caso de inexecução parcial, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
Contratada estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do
valor que falta ser executado do contrato.

1.8.4.

Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a
Contratada, sem causa justificada, deixar de entregar e/ou atrasar e/ou entregar em
desconformidade o objeto do contrato.
1.8.4.1 No caso de retardamento ou falha da execução, garantida a ampla defesa e o
contraditório, a Contratada poderá ser sancionada com multa de 1% (um por
cento) do valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).

1.8.5.

A falha na execução do contrato estará configurada quando a Contratada se enquadrar
em qualquer das situações previstas na tabela 3 abaixo.

1.8.6.

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

TABELA 2
GRAU
1
2
3
4

CORRESPONDENCIA% do valor do contrato/nota de empenho
1%
2%
3%
4%

TABELA 3
ITEM
A

DESCRIÇÃO
Entregar objeto de baixa qualidade, paliativo,
substitutivo como por caráter permanente, ou deixar

Chamamento Público n.º 001/2020 – 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

GRAU

INCIDENCIA

4
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de providenciar recomposição complementar.

B
C
D
E
F

G
H
I

J

K

L

M

N

1.8.7.

Fornecer informação falsa de serviço ou substituir
objeto licitado por outro de qualidade inferior
Destruir
ou
danificar
o
patrimônio
da
CONTRATANTE por culpa ou dolo de seus agentes
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para
fins diversos do objeto do contrato
Recusar-se a executar a troca de objeto determinado
pela fiscalização, sem motivo justificado.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar
ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Manter a documentação de habilitação atualizada
Cumprir
determinação formal ou instrução
complementar da fiscalização
Cumprir obrigação contratual acessória, a exemplo de solicitação
escrita e fundamentada do fiscal do Contrato/Ata/Nota de
Empenho.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista,
previdenciária e outros documentos necessários à comprovação
do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação
exigida por força do contrato
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação exigida por força do contrato
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos não
previstos
nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pela fiscalização.
Substituir os produtos que apresentarem defeitos e/ou
apresentarem rendimento insatisfatório em até 15
(quinze) dias corridos, contadas da comunicação do Fiscal do
Contrato.

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

4

Por ocorrência

4

Por ocorrência

3

Por ocorrência

1

Por item e por
ocorrência

2

Por ocorrência
Por item e por
ocorrência.

2

2

Por ocorrência e
por dia

1

Por ocorrência e
por dia.

2

Por ocorrência e
por dia.
Por item e por
ocorrência.

3

2

Por item e dia
de atraso.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à Contratada.
1.8.7.1 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a Contratada obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial.
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1.8.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
Contratada à Contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida
ativa.
1.8.8.

O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

1.9 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
1.9.1.

A licitante deverá apresentar ao menos um (1) atestado de capacidade técnica expedido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante que comprove:
1.9.1.1 O fornecimento compatível em características e quantidades com o objeto desta
licitação,

demonstrando

que

a

licitante

executa

ou

executou

contrato

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado para a presente
licitação;
1.9.1.2 Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica da
licitante.
1.9.1.3 O atestado apresentado deverá ser emitido em papel timbrado e conter:


Razão Social, CNPJ e Endereço Completo da Empresa Emitente;



Razão Social e CNPJ da Contratada;



Número e vigência do contrato, se for o caso;



Objeto e local do fornecimento;



Local e Data de Emissão;



Identificação do responsável pela emissão do atestado, com nome completo,
cargo e informações de contato (telefone e correio eletrônico);



Assinatura do responsável pela emissão do atestado;

1.9.1.4 No caso de apresentação de atestado de empresas privadas, não serão
considerados aqueles apresentados por empresas participantes do mesmo grupo
empresarial da contratada. Serão consideradas como de mesmo grupo, empresas
controladas pela contratada, ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou
jurídica que seja sócia da empresa emitente e da contratada.
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2. JUSTIFICATIVA
2.1 DA NECESSIDADE
2.1.1 Justifica o solicitante, Assessoria Executiva, nas páginas 01 a 05, do PAD Coren/SC nº
199/2020, aprovado e deliberado pela Reunião Extraordinária de Plenária nº 112, de 28 de abril
de 2020.
“A aquisição destes insumos discriminados acima tem por objetivo auxiliar o enfretamento da
pandemia de COVID19 que assola o Brasil, dando condições adequadas de trabalho para os
profissionais de Enfermagem referente aos materiais de EPIs.

O uso de EPIs no processo de trabalho dos profissionais de saúde é garantido por legislações
vigentes no país, e concedido pelo empregador. As principais legislações são:
 NORMA REGULAMENTADORA 6 - NR 6: Equipamento se Proteção Individual – EPI
 NORMA REGULAMENTADORA 32- NR 32: Tem por finalidade estabelecer as diretrizes
básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de
promoção e assistência à saúde em geral.

As legislações vigentes no Brasil orientam que para fins de aplicação destas NRs entende-se por
serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e
todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer
nível de complexidade assistencial, que envolvam os Riscos Biológicos. Considera-se Risco Biológico
a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, durante o trabalho assistencial.

Tendo em vista o período de emergência de saúde pública vivido em razão da Covid-19, o Coren/SC,
por ser órgão disciplinador do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões
compreendidas nos serviços de Enfermagem no Estado de Santa Catarina, Conforme art. 2º, da Lei
5.905/73, entende ser indispensável envidar esforços para o combate da pandemia.

Além disso, tal aquisição visa garantir a proteção dos profissionais de saúde em geral, uma vez que a
máscara de proteção respiratória se trata de Equipamento de Proteção Individual (EPI) de uso
obrigatório, conforme regulamentação da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ ANVISA Nº 04/2020.

Na supramencionada Nota Técnica, a Anvisa afirma que os serviços de saúde que atuam no
enfrentamento direto da pandemia têm enfrentado severas restrições de equipamentos destinados à
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proteção individual de suas equipes, dessa forma a aquisição de máscaras de proteção respiratória
pelo Coren/SC tem o intuito de minimizar tais restrições.

A aquisição das máscaras de proteção respiratória será feita exclusivamente pelo Coren/SC. Tais
itens serão distribuídos nas unidades de saúde e hospitais, que tiverem uma grande carência ou falta
total de EPIs, de acordo com os relatórios da fiscalização deste Regional de Enfermagem.

Por fim, considerando que a estrutura do Coren/SC está voltada para as rotinas internas do sistema,
e, ainda, que não possui tal material e nem condições de produzi-lo, faz-se necessária a aquisição
dos equipamentos de proteção individual acima elencados.”
2.1.2

Questionada sobre o quantitativo solicitado, complementa o solicitante através do anexo,
página 06, deste PAD Coren/SC nº 199/2020:

“A realidade da falta de equipamentos de EPI no estado é assustadora e a Direção do Coren/SC, à
exemplo do Cofen e de outros Regionais está buscando formas de maior proteção aos profissionais
de Enfermagem.

O quantitativo de 70 mil máscaras é o que foi possível dentro da realidade orçamentária do Coren/SC.

Para realizar esta despesa a Direção precisou rever o Planejamento, suspendendo atividades e
cancelando aquisições, e alinhar com a arrecadação (fluxo de caixa).

A distribuição será Coordenada pela Comissão do Covid-19 no Coren/SC juntamente com a Direção
do Regional e terá como parâmetro os mesmo critérios utilizados na distribuição das máscaras
recebidas pelo Cofen.”

2.2 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ainda segundo o Estudo Técnico Preliminar, página 03, do PAD Coren/SC nº 199/2020:
A contratação dos serviços está fundamentada nas normas e procedimentos administrativos
constantes do PAD Nº 199/2020, com arrimo nas normas da Lei nº 8.666/93, da Resolução - RDC nº
356, de 23/03/20, expedida pela ANVISA e demais legislações, normas e/ou dispositivos correlatos
que regem a matéria, bem como as disposições do Edital.
A presente aquisição será processada por meio de dispensa de licitação, fundamentada na Lei
n. 13.979.20, especialmente em seu art. 4º, transcrito abaixo:
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Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
Ademais a fim de resguardar os princípios de Competitividade e Transparência, decidiu o
Plenário do Coren/SC, no Extrato de Ata da 112ª Reunião Extraordinária de Plenária abrir um
Chamamento Público para definição dos fornecedores.
Com o Chamamento Público poderá ser homologado mais de um vencedor, a fim de alcançar
com brevidade a aquisição total dos itens, hoje escassos no mercado em decorrência da pandemia.
3. REFERENCIAL DE CUSTOS
Para a definição dos valores de referência foram utilizadas duas bases de valores, Banco de
Preços, e Pesquisa de Preço com 03 (três) fornecedores.
A fim de obter uma média de preços mais equilibrada, foi considerada a média de preço entre
os três fornecedores com peso um e a pesquisa no Banco de Preços com mesmo peso.

Tabela 03 – Pesquisa de Mercado e Referencial de Custos Máximos

Item

Descrição do
Quantidade Painel de Peço
Objeto
Peso 1 (2,95)

01

Máscaras
Cirúrgica

70.000

2,95

Valores Unitários - Fornecedores
Preço Médio
Peso 1 (2,39)
Total Unitário
Goedert
JEF
Vix Médica
(R$)

1,58

2,35

3,25

2,67

Preço Médio
Total Máximo
(R$)

186.900,00

O valor total máximo a ser contrato para a aquisição das máscaras cirúrgicas, conforme
descrição deste projeto básico, é de R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos) a unidade,
totalizando a despesa total em no máximo R$ 186.900,00 (cento e oitenta e seis mil e novecentos
reais).
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4. RECURSOS
Os recursos serão próprios do Coren/SC, referente ao Orçamento – Programa 2020.

Florianópolis, 30 de abril de 2020.

Adm. Aline Aguiar
CRA/SC 16.322
Depto. de Administração
Coren/SC
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ANEXO II MINUTA DO CONTRATO VINCULADO AO CHAMAMENTO PUBLICO N.º 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006.926208/2020
CONTRATO N.º XXX/2020

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, Enfa. 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 CONTRATOS:
Graziela Salete de Souza, Auxiliar Administrativo, inscrita no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX,
telefone (48) 3224-9091 – ramal 231, e-mail graziela.souza@corensc.gov.br.
Marlete Barbosa Borges, Assessora Executiva, inscrita no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, telefone
(48) 3224-9091 – ramal 225, e-mail marlete.barbosa@corensc.gov.br.
Tendo em vista o Chamamento Público n.º 001/2020 – para aquisição de máscaras cirúrgicas
confeccionadas em material Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, conforme
especificações constantes no Projeto Básico e do Edital que o antecedeu; formulamos e homologamos o
presente CONTRATO, nas especificações, quantidades e valor apresentado pela empresa Credenciada no
Processo Licitatório n.º 006.926208/2020, com fundamento no PAD nº 199/2020, artigo 4º da Lei 13.979/20
e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na forma e condições a seguir:

Cláusula 1ª

DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem como objeto a aquisição de máscaras cirúrgicas
confeccionadas em material Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médicohospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e,
obrigatoriamente, um elemento filtrante, conforme art. 5º da RDC 356 de 23 março de
2020.
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Cláusula 2ª

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item

01

Descrição do Objeto

Quantidade

Aquisição de máscaras de proteção facial tipo. Máscara cirúrgica,
c/filtro, c/elástico, descartável, tripla, uso único, composta de no
mínimo 03 (três) camadas (interna, externa e filtro), sendo as
camadas interna e externa em 100% polipropileno de tecido-nãotecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar com no mínimo 30
g/ m², filtro que assegure eficiência de filtragem bacteriana (EFB)
maior que 95% para partículas de até 3 micras. Deve ter formato
retangular e tamanho mínimo de 17 cm x 9 cm, com pregas
horizontais fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas,
devem proteger desde o topo do nariz até a cobertura total do
queixo. Dotada de borda bem acabadas ou seladas em toda sua
extensão, com clip nasal embutido, ajustável e resistente, com
elásticos para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito
ao usuário, isenta de emendas, manchas ou qualquer outro defeito
prejudicial à sua finalidade. O registro em conformidade com o
previsto na RDC 356, de 23/03/2020 ou outro normativo mais
atualizado, descartável, atóxica e hipoalergênica, inodora, sem
válvula, conforme especificações e quantidades estabelecidas no
Projeto Básico.

Cláusula 3ª

70 Mil unidades

VALOR DO CONTRATO

3.1 Fica registrado para o item abaixo especificado o seguinte preço:

Descrição

Máscaras cirúrgicas confeccionadas
em material Tecido-Não-Tecido (TNT)
para uso odonto-médico-hospitalar,
possuir, no mínimo, uma camada
interna e uma camada externa e,
obrigatoriamente,
um
elemento
filtrante, conforme art. 5º da RDC 356
de 23 março de 2020.

Cláusula 4ª

Quantidade

70 mil unidades

Valor Unitário

Valor Total

R$ X,XX

R$ XX.XXX,XX

DO PAGAMENTO

4.1 Após a entrega definitiva a contratada deverá entregar a nota fiscal com os itens
individualmente descritos ao fiscal do contrato.
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4.2 A nota fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada do objeto, o número da
Nota de Empenho/Contrato e os dados bancários da empresa.
4.3 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis após o aceite/atesto do fiscal
do contrato na nota fiscal entregue, desde que não haja fator impeditivo imputável ao
licitante vencedor.
4.4 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária.
4.5 Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a
contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota
Fiscal devidamente corrigida;
4.6 O Coren/SC não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados
sem a solicitação ou autorização do fiscal do contrato;
4.7 A Contratada fará jus ao recebimento de pagamento apenas em contraprestação à
realização efetiva de algum serviço, não sendo devida qualquer retribuição pecuniária
unicamente pela existência da relação contratual;
4.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Coren/SC, o valor devido
será atualizado financeiramente desde a data do vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I= (TX/100) 365 EM = I x N x VP,
onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM =
Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso

4.9 Os valores contratados decorrentes do presente projeto são fixos e irreajustáveis.
Cláusula 5ª

DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

5.1 No interesse do Coren/SC, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo
4º-I da Lei 13.979/2020.
5.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários.
5.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
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5.4 O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente
previstas, respeitados os limites do artigo 4º-I da Lei 13.979/2020, tendo como base os
preços constantes da(s) proposta(s) da(s) Contratada(s).
Cláusula 6ª

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1 A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor nomeado
pelo Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.
6.2 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela colaboradora Marlete
Barbosa Borges em conjunto com a funcionária Graziela Salete de Souza.
6.3 Os fiscais do contrato terão autoridade para:
 Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;
 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado.
6.4 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer
responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados
posteriormente.
Cláusula 7ª

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL

7.1 As máscaras deverão ser entregues na cidade de Florianópolis/SC, no horário das 08h
às 16:30, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, na Sede do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, localizado na Av. Mauro Ramos, nº 224, 7º
andar, Centro, Florianópolis/SC.
7.2 As máscaras deverão vir acondicionadas em caixas com no máximo 100 unidades cada
uma.
7.3 A entrega deverá ser agendada pelo telefone: (48) 3224-9091 com o Departamento de
Administração.
7.4 A entrega das máscaras deverá ser imediata ou de acordo com a sua disponibilidade no
mercado, após o recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato pela
Contratada.
7.5 O objeto licitado será recebido:
7.5.1 Definitivamente, pelo fiscal do contrato ou por colaborador designado pelo
Coren/SC, após verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente
aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da entrega;
7.5.2 Caso seja detectado, quando da entrega, que o produto não atende às
especificações técnicas previstas, poderá o Coren/SC, rejeitá-lo integralmente ou
em parte, obrigando-se o fornecedor a providenciar a sua substituição no prazo
até 03 (três) dias, contados da notificação;
7.5.3 Caso haja recusa de mais de 10% (dez por cento) dos itens, estes deverão ser
devolvidos.
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7.6 Todos os materiais deverão ser novos e ter a embalagem lacrada, a fim de permitir
completa segurança durante o transporte, além disso, devem estar em perfeitas
condições quando da recepção pelo Coren/SC e identificados externamente com os
dados constantes da Nota Fiscal.
7.7 O material deverá conter na sua embalagem a marca, procedência e o prazo de
validade.
7.8 O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
Cláusula 8ª

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

8.1 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da Contratada:
8.1.1 Indicar, quando da retirada da nota de empenho/emissão do contrato, o endereço,
telefone fixo, celular de contato da sede da empresa ou do escritório de
representação, qualquer que seja seu endereço;
8.1.2 Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos
e quantitativos estipulados neste Projeto Básico;
8.1.3 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo
Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às
reclamações;
8.1.4 Levar, imediatamente, ao conhecimento dos fiscais do Contrato do Coren/SC,
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado, para adoção das medidas cabíveis;
8.1.5 Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em
parte, o material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer
dano, em até 03 (três) dias úteis, contados da comunicação do Coren/SC;
8.1.6 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
Coren/SC;
8.1.7 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
8.1.8 Manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua
contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira;
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8.1.9 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação
vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora,
no que diz respeito aos seus colaboradores;
8.1.10 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham serem vítimas os seus
colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o
exercício das atividades;
8.1.11 Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos;
8.1.12 Entregar os materiais, objeto deste Projeto Básico, livre de quaisquer ônus, como
despesas com fretes, impostos, seguros de transporte e demais despesas
necessárias para entrega do objeto;
8.1.13 Cumprirem, o fabricante e o importador, as demais exigências aplicáveis ao
controle sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis;
8.1.14 Realizarem, o fabricante e o importador, controles pós-mercado, bem como de
cumprirem regulamentação aplicáveis ao pós-mercado;
8.1.15 Responsabilizarem-se, o fabricante e o importador, por garantir a qualidade, a
segurança e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade com a
Resolução - RDC nº 356, de 23/03/20, expedida pela ANVISA.
Cláusula 9ª

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

9.1 Além das obrigações resultantes da aplicação a Lei nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações do Contratante:
9.1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos, especialmente
deste Projeto;
9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas deste Projeto Básico e dos termos de sua proposta;
9.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
9.1.4 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
9.1.5 Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou
com problemas;
9.1.6 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, de acordo com os serviços
prestados;
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9.1.7 Em caso de indisponibilidade de produtos regularizados pela ANVISA deve ser
evidenciada e arquivada a documentação do processo de aquisição.
Cláusula 10ª

DAS SANÇÕES

10.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993, nos
casos de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a Contratada poderá ser
sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas abaixo definidas, e nas tabelas
2 e 3 relacionadas, com as seguintes sanções:
10.1.1 Advertência;
10.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, por prazo não
superior a dois anos;
10.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.2 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a Contratada não
entregar o objeto, sem causa justificada, em prazo superior a 30 (trinta) dias após o
encerramento do prazo estipulado.
10.2.1 No caso de inexecução total, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
Contratada estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do
valor do contrato.
10.3 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando
decorridos 20 (vinte) dias do término do prazo estabelecido para a entrega dos produtos,
houver entrega do objeto pela Contratada, mas não em sua totalidade.
10.3.1 No caso de inexecução parcial, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
Contratada estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do
valor que falta ser executado do contrato.
10.4 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a
Contratada, sem causa justificada, deixar de entregar e/ou atrasar e/ou entregar em
desconformidade o objeto do contrato.
10.4.1 No caso de retardamento ou falha da execução, garantida a ampla defesa e o
contraditório, a Contratada poderá ser sancionada com multa de 1% (um por
cento) do valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).
10.5 A falha na execução do contrato estará configurada quando a Contratada se
enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 3 abaixo.
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10.6 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
GRAU
1
2
3
4

CORRESPONDENCIA% do valor do contrato/nota de empenho
1%
2%
3%
4%
TABELA 3

ITEM
A
B
C
D
E
F

G
H
I

J

K

DESCRIÇÃO
Entregar objeto de baixa qualidade, paliativo,
substitutivo como por caráter permanente, ou deixar
de providenciar recomposição complementar.
Fornecer informação falsa de serviço ou substituir
objeto licitado por outro de qualidade inferior
Destruir
ou
danificar
o
patrimônio
da
CONTRATANTE por culpa ou dolo de seus agentes
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para
fins diversos do objeto do contrato
Recusar-se a executar a troca de objeto determinado
pela fiscalização, sem motivo justificado.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar
ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Manter a documentação de habilitação atualizada
Cumprir
determinação formal ou instrução
complementar da fiscalização
Cumprir obrigação contratual acessória, a exemplo de solicitação
escrita e fundamentada do fiscal do Contrato/Ata/Nota de
Empenho.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista,
previdenciária e outros documentos necessários à comprovação
do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação
exigida por força do contrato
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GRAU

INCIDENCIA

4

Por ocorrência

2
3
4
4

Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência

3

Por ocorrência

1

Por item e por
ocorrência

2

2

Por ocorrência
Por item e por
ocorrência.

2

Por ocorrência e
por dia

1

Por ocorrência e
por dia.
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L

M

N

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação exigida por força do contrato
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos não
previstos
nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pela fiscalização.
Substituir os produtos que apresentarem defeitos e/ou
apresentarem rendimento insatisfatório em até 15
(quinze) dias corridos, contadas da comunicação do Fiscal do
Contrato.
10.7

2

3

2

Por ocorrência e
por dia.
Por item e por
ocorrência.
Por item e dia
de atraso.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à Contratada.

10.8 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a Contratada obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
10.9 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada à
Contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
10.10 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no
contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos
casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
Cláusula 11ª

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina, e correrão sob a seguinte rubrica orçamentária:
11.1.1 Rubrica: 33.90.030.022 – Material de Limpeza e Prod. de Higienização.
Cláusula 12ª

DA RESCISÃO

12.1 A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a rescisão do
Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
12.2 A rescisão do Contrato poderá ser:
12.2.1 Determinada por ato administrativo unilateral e motivado da 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;
12.2.2 Amigável, por acordo formalizado no processo entre o Contratante e a Contratada,
desde que haja conveniência para o Contratante;
12.2.3 Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme
os termos de sentença transitada em julgado.
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12.3 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.
12.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
12.5 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.
12.6 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 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:
12.6.1 Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
12.6.2 Pagamento do custo de desmobilização.
Cláusula 13ª
13.1

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, xx de xxxxxxxxxx de 2020.

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

CONTRATANTE: ................................................................................................
Alessandra Junkes Coutinho
Tesoureira do Coren/SC
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CONTRATADO: ................................................................................................
**********************
Representante do Fornecedor

Testemunha 1
Nome:
CPF/MF:
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Testemunha 2
Nome:
CPF/MF:
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ANEXO III MODELO PROPOSTA COMERCIAL
Ref.: Chamamento Público n.º 001/2020 – Coren/SC
Nome da empresa Licitante:_____________________________________________
CNPJ/MF:_____________________________________________________________
Endereço completo:_____________________________________________________
Telefone:__________________________________________________
E-mail:____________________________________________________
Banco:_________ / Conta:______________/ Agência:_____________
Nome Preposto:(quem irá representar a Licitante administrativamente, sempre que for necessário, e
receber as demandas e reclamações da Administração, acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto, anotar ocorrências, tomar medidas para sanar eventuais falhas).
CPF Preposto:___________________________________________________
Telefone Preposto:___________________________________________________
E-mail Preposto:_____________________________________________________
Descrição

Quantidade

Máscaras cirúrgicas confeccionadas
em material Tecido-Não-Tecido (TNT)
para uso odonto-médico-hospitalar,
possuir, no mínimo, uma camada
interna e uma camada externa e,
obrigatoriamente,
um
elemento
filtrante, conforme art. 5º da RDC 356
de 23 março de 2020.

70 mil unidades

Valor Unitário

Valor Total

R$ X,XX

R$ XX.XXX,XX

VALIDADE DA PROPOSTA:.............(........) dias, contados da data sua apresentação.
*Prazo de validade mínimo: 30 (trinta) dias.
Em atendimento ao Edital do Chamamento Público n.º 001/2020 do Coren/SC, declaramos que:

 os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto do Edital do Chamamento Público n.º 001/2020 do
Coren/SC, e seus Anexos;
 os bens ofertados atenderão a todas as exigências e especificações técnicas do Edital
respectivo, em especial as do Projeto Básico a este anexado.
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020
___________________________
Representante Legal
Cargo/Função na Empresa
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