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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020.926208/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2020 

 
LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS 

PEQUENO PORTE – EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS – COOP 

(Fundamento legal: art. 48, I, LC n.º 123/2006 c/c art. 34, Lei n.º 11.488/2007) 

 
 

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 023, de 31 de janeiro de 2020, da Presidente do 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, torna público aos interessados que realizará 

Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com modo de disputa ABERTO, visando 

registro de preços para eventual aquisição de Água Mineral, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos. 

 

 
SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 26 DE NOVEMBRO DE 2020 

HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  

CÓDIGO UASG: 926208 

OBJETO: SRP – ÁGUA MINERAL 

 
A Licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO/LOTE ÚNICO, sob o regime 

de fornecimento parcelado, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regido pelos 

seguintes dispositivos: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 

de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 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. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.corensc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1. OBJETO  

1.1 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. 

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e as 

especificações constantes deste Edital, deverão ser consideradas as do Edital. 

1.2 O Coren/SC não se obriga a adquirir os itens registrados na quantidade relacionada no 

Termo de Referência (Anexo I), podendo até realizar licitação específica para adquirí-lo, 

hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, 

nos termos do artigo 15, § 4º, da Lei n.º 8.666/1993 e artigo 16 do Decreto n.º 7.892/2013. 

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

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões, são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

3.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista nos orçamentos do Coren/SC para os exercícios de 2020 e 2023, na 

rubrica orçamentária transcrita abaixo: 

3.1.1 Rubrica: 33.90.030.006 – Gêneros Alimentícios. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 

do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

5.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

5.1.2 A licitante deverá providenciar o registro de sua condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte em campo próprio do SICAF (porte da empresa) e, 

ainda, quando do envio eletrônico da proposta, optar, em campo próprio do 

Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006. 

5.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

5.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

5.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

5.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário). 

5.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus artigos 42 a 49; 

5.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

5.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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5.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

5.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

5.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do artigo 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 
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6.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

7.1.1 Valor unitário para cada item do grupo/lote licitado (quantidades estimadas já 

informadas no Sistema); 

7.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável. Não 

havendo informação adicional, em atendimento à exigência do Sistema, basta  

que a empresa declare no citado campo que a proposta está de acordo com o 

Edital. 

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

7.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

7.6 No caso de omissões puramente formais em propostas, inclusive quanto ao seu prazo de 

validade, serão considerados aqueles previstos no Edital. 

7.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU - Plenário). 

7.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao 

erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 
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8. DA ABERTURA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que 

contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência. 

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor global do grupo/lote licitado. 

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá 

ser de R$ 0,30 (trinta centavo). 

8.9 Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez (10) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

(02) minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

(02) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 
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8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.16 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

8.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

8.18 O critério de julgamento adotado será o menor preço global por grupo/lote, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 

8.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial. 

8.20 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

8.21 Só poderá haver empate entre propostas iniciais iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1 no país; 

8.22.2 por empresas brasileiras; 

8.22.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

8.22.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas ou os lances empatados. 

8.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 
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8.24.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

8.25 Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 

9.2 Para cada item que compõe o grupo/lote licitado, os preços deverão ter como referência 

os valores máximos admitidos para esta contratação definidos no Termo de Referência 

(Anexo I). os preços ofertados não poderão ultrapassar os valores máximos da 

contratação definidos no Termo de Referência. 

9.3 No caso em que o critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL POR 

GRUPO/LOTE ÚNICO, a Licitante deverá respeitar, também, os valores máximos 

unitários dos itens integrantes do grupo/lote, conforme o Anexo I deste Edital. A 

desclassificação de um único item por preço excessivo ensejará a desclassificação da 

proposta para todo o grupo/lote. 

9.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que 

o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.4.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 

e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

9.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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9.7 O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.7.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9 Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10 O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.10.1 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

9.11 Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

a) Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou 

b) Seja omissa e/ou apresente especificações conflitantes com as exigidas neste 
Edital e/ou nos seus Anexos; e/ou 

c) Mantenha preço(s) unitário(s), total(is) e/ou global(is) final(is) superior(s) ao(s) 
estimado(s)/máximo(s) definido(s) pelo Coren/SC e que se mostre(m) 
superior(es) ao(s) praticado(s) no mercado; e/ou 

d) Apresente preço que seja manifestamente inexequível; e/ou 

e) Deixe de encaminhar a documentação solicitada pelo pregoeiro e/ou exigida 
pelo Edital. 

9.12 Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, for 

insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação ou que não venha a 

ter demonstrada a sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os 

custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste 

Pregão. 

9.13 Se houver indícios de sobrepreço (acima do preço de mercado) ou inexequibilidade da 

proposta de preço, 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. 

9.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 021/2020 – Coren/SC                                                                                                                Página 10 de 37 
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 

  

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c)     Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU. 

10.1.1 Para a consulta de licitantes pessoas jurídicas poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 

Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

10.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.5 Nesse caso, o licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.1.6 Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigo 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, 

à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro (3º) dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 9.3. Havendo a necessidade de envio de 

documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

10.3 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

10.4 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.5 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

10.5.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.6 Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.7 Habilitação Jurídica: 

10.7.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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10.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

10.7.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

10.7.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

10.7.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.7.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P 

válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do 

Decreto nº 7.775, de 2012; 

10.7.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da 

Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (artigos 17 a 19 e 165); 

10.7.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

10.7.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

10.8 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

10.8.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.8.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

10.8.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

10.8.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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10.8.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

10.8.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.8.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

10.8.8 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.9 Qualificação Técnica: 

10.9.1 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da Licitante, 

comprovando já ter, ou estar executando, contrato que tenha como objeto os 

serviços licitados, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado. 

10.9.2 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) referir-se 

a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária 

da Licitante especificada no contrato social registrado na junta comercial 

competente. 

10.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 

do último exercício. 

10.11 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

10.12 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

10.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 

cinco (05) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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10.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 

a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

10.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

10.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

10.17 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.18 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, podendo ser 

utilizado o modelo do Anexo III, e deverá: 

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser datada e 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

11.1.2 conter o nome, o CNPJ, o endereço, o telefone e o e-mail do licitante vencedor; 

11.1.3 conter o nome, o CPF, o cargo, o telefone, e o e-mail do preposto, pessoa 

responsável em receber as demandas e reclamações da Administração, 

acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotar ocorrências, tomar 

medidas para sanar eventuais falha; 

11.1.4 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

11.1.5 conter a descrição do objeto, a unidade de fornecimento e a quantidade 

estimada a ser registrada; 

11.1.6 conter os preços unitário e total de cada item e, o preço global do grupo, 

expressos em moeda corrente nacional, sendo os valores unitário e total em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso; 

11.1.7 conter o prazo de validade da proposta; 
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11.1.8 conter a declaração de que preços contidos na 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 Pregão 

Eletrônico n.º 021/2020 do Coren/SC, e seus Anexos; e 

11.1.9 conter a declaração de que os bens ofertados atenderão a todas as exigências e 

especificações técnicas do Edital respectivo, em especial as do Termo de 

Referência a este anexado.  

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução da contratação e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 

o caso.  

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

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.5 A proposta 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 licitante. 

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12. DOS RECURSOS  

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1 Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 
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12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14.   DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 
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15.   DA CONTRATAÇÃO E DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 

15.1 A obrigações desta Licitação a serem firmadas entre o Coren/SC e a Licitante Contratada, 

serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, observando-se as condições 

estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência (Anexo I), na Minuta da Ata de 

Registro de Preços (Anexo II) e na legislação vigente. 

16.   DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

16.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao Coren/SC promover as negociações junto aos Fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d”, do inciso II, do caput do artigo 65 da Lei 

n.º 8.666/1993. 

16.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o Coren/SC convocará os Fornecedores para negociarem redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

16.2.1 Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

16.2.2 A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

16.3 Não havendo êxito nas negociações, o Coren/SC procederá à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

16.4 O registro será cancelado quando o Fornecedor: 

16.4.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

16.4.2 Não assinar/receber o Contrato/ou outro instrumento hábil no prazo estabelecido 

neste Edital, sem justificativa aceitável; 

16.4.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

aqueles praticados no mercado; ou 

16.4.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n.º 

8.666/1993, ou no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002. 

16.5 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3 e 

16.4.4 será formalizado por despacho da Presidente do Coren/SC, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

16.6 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente 

comprovados e justificados, seja por razão de interesse público, ou a pedido do 

Fornecedor. 
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16.7 O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até o disciplinamento diverso 

oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em 

regra, invariáveis até o término da vigência da Ata. 

17. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES 
NÃO   PARTICIPANTES 

17.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, e nos termos do Acórdão n.º 1297/2015 – 

Plenário, do Tribunal de Contas da União – TCU, a Ata de Registro de Preços decorrente 

desta Licitação, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Federal, Municipal, Distrital ou Estadual que não tenha 

participado deste certame licitatório, mediante anuência do Coren/SC. 

17.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Coren/SC para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão. 

17.3 A manifestação do Coren/SC de que trata o item 16.2 acima fica condicionada à 

realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de 

preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade da 

utilização da Ata de Registro de Preços. 

17.4 Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 

Coren/SC e demais órgãos participantes. 

17.5 As aquisições ou contratações adicionais por meio de adesão não poderão exceder, por 

órgão ou entidade aderente, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos de cada item 

deste Edital, devidamente registrados na Ata de Registro de Preços para o Coren/SC e 

demais órgãos participantes. 

17.6 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 

na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o Coren/SC e demais 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

17.7 Após a autorização do Coren/SC, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

17.8 Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao Coren/SC. 

18.   DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1 O pagamento processar-se-á em conformidade com o que estabelece o Termo de 

Referência (Anexo I) a Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo II). 
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19.   DAS SANÇÕES 

19.1 A Licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no Cadastro de 

Fornecedores do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem 

prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% (trinta por cento) sobre o preço 

global da sua proposta e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

19.1.1 Cometer fraude fiscal; 

19.1.2 Apresentar documento ou fizer declaração falsa; 

19.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.4 Não assinar a Ata ou Contrato no prazo estabelecido; 

19.1.5 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

19.1.6 Não mantiver a proposta; 

19.1.7 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.8 Falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

19.2 Para os fins do item 19.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos. 

90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993. 

19.3 As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na Minuta 

da Ata de Registro de Preços (Anexo II). 

20.   DA FORMA DO CADASTRO DE RESERVA 

20.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

20.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

20.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

20.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 

ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 

Decreto n° 7.892/2013. 

21.   DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

21.1 Até três (03) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

licitacao@corensc.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: Av. 

Mauro Ramos, n.° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar, Centro, 

Florianópolis/SC, CEP 88.020-300 – Comissão Permanente de Licitação. 

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois (02) dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao pregoeiro, até três (03) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente pelo e-mail: licitacao@corensc.gov.br. 

21.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois (02) dias úteis, 

contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo Sistema e vincularão 

os participantes e a Administração. 

22.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro. 

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília/DF. 

22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
mailto:licitacao@corensc.gov.br


 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 021/2020 – Coren/SC                                                                                                                Página 21 de 37 
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 

  

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.corensc.gov.br, 

campo licitação, 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. Informações deverão ser 

solicitadas, preferencialmente, pelo e-mail licitacao@corensc.gov.br, ou pelo telefone (48) 

3224-9091, de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, mesmo endereço 

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

22.12 Face à natureza de entidade autárquica federal do Coren/SC, a Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária 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. 

22.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.13.1 Anexo I – Termo de Referência; 

22.13.2 Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

22.13.3 Anexo III – Modelo Proposta Comercial. 

    
Florianópolis/SC, 05 de novembro de 2020. 

 
 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 
Presidente do Coren/SC 

 
 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação

http://www.corensc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacao@corensc.gov.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020.926208/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2020 
 

 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 

 

1. OBJETO GERAL 

 

1.1 Sistema de Registro de preço para contratação de empresa no fornecimento de água mineral, 

incluindo a entrega, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, para a sede do Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1 Sistema de Registro de Preços, para aquisição de água mineral e vasilhame retornável para 

acondicionamento de água mineral, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, 

estabelecidas neste instrumento: 

2.1.1  Água mineral natural sem gás radifera de fontes hipertermais, acondicionada em  garrafões  

com capacidade  de  20  litros, com  prazo  de  validade  não inferior a 3 meses, com 

registro no órgão competente  do  Ministério  da  Saúde. Incluída a entrega no local. 

2.1.1.1 Os vasilhames retornáveis (garrafões de 20 litros) devem ser fornecidos em  regime  

de  comodato  pela licitante vencedora do certame. Estes vasilhames deverão ser 

fabricado em polipropileno puro (pp), transparente, de uso exclusivo para 

envasamento e armazenamento de água mineral,lacre inviolável e validade mínima 

de 01 (um) ano. 

2.1.2  Fardo com 12 unidades de água mineral natural sem gás radifera de fontes hipertermais, 

acondicionada  em  garrafas PET  com capacidade  de  500 mililitros,  com lacre inviolável,  

com  prazo  de  validade  não inferior a 3 meses com registro no órgão competente  do  

Ministério  da  Saúde. Incluída a entrega no local. 

2.1.3  Fardo com 12 unidades de água mineral natural com gás radifera de fontes hipertermais, 

acondicionada  em  garrafas PET  com capacidade  de  500 mililitros, com lacre inviolável,  

com  prazo  de  validade  não inferior a 3 meses com registro no órgão competente  do  

Ministério  da  Saúde. Incluída a entrega no local. 

Tabela 01 - Especificação do Objeto 

Grupo Item 
Objeto Local de Entrega Unid. 

Medida 
Pedido 
Mínimo 

Pedido 
Máximo 

Média de 
Consumo Anual 

Único 

01 
Água mineral garrafão de 20 litros, 
conforme descrição item 2.1.1.  

Centro de Florianópolis Unidade 5 15 430 

02 
Água mineral garrafa sem gás, Pet  
500ml, conforme descrição item 2.1.2.   

Centro de Florianópolis Fardo 12 unid. 5 10 132 

03 
Água mineral garrafa com gás, Pet 
500ml, conforme descrição item 2.1.3. 

Centro de Florianópolis Fardo 12 unid. 1 10 13 
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2.2 Características 

2.2.1  A água deve atender as seguintes características: 

2.2.1.1 Ser classificada como mineral, fornecida em embalagem original devidamente 

lacrada, na forma do Decreto Lei nº 7.841, de 08/08/1945, Código de Águas 

Minerais, sem sinais de violação ou contaminação, contendo rótulo padronizado 

aprovado pelo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), o qual deve 

conter: nome da fonte; natureza da água; localidade; data e número da concessão; 

nome do concessionário; constantes físico-químicas, composição analítica e 

classificação, segundo o DNPM; volume do conteúdo; carimbo com ano e mês do 

engarrafamento; 

2.2.1.2 Padrão microbiológico de acordo com o Regulamento Técnico de Características 

Microbiológicas para Água Mineral Natural e Água Natural – Resolução RDC nº 275, 

de 22 de setembro de 2005 da ANVISA; 

2.2.1.3 Vasilhames 20 litros devem estar de acordo com a Portaria nº 387, de 19 de 

setembro de 2008 da DNPM. 

3. DA ENTREGA 

 
3.1 Os itens deverão ser entregues em remessas parceladas, nas seguintes condições: 

3.1.1  As solicitações de água serão realizadas por e-mail ou telefone e entregues em até 48 

(quarenta e oito) horas após as solicitações. No momento da entrega o funcionário do 

Coren/SC deverá atestar os comprovantes de entrega fornecidos pela Contratada; 

3.1.2  Ao final de cada mês a Contratada deverá enviar a nota fiscal junto aos comprovantes de 

entrega para a sede do Coren/SC, com prazo de pagamente de 07 (sete) dias. 

4. ENDEREÇO DO LOCAL ONDE AS ÁGUAS SERÃO ENTREGUES 

4.1 Sede Florianópolis: Av. Mauro Ramos, nº 224, 6º andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300. 

 
5. VIGÊNCIA DA ATA 

 

5.1 A ata de registro de preço deverá ter vigência no período de 07/02/2021 a 07/02/2022. 

6. DA FISCALIZAÇÃO 

 
6.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela colaboradora a seguir: 

 Fiscal: Sede - Graziela Salete de Souza. 

6.2 O fiscal do contrato terá autoridade para: 

 Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;  

 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para 

sua retirada do local da execução dos serviços; 

6.3 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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7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1 Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do objeto contratual até o local de 

entrega, correndo por conta e risco, inclusive fretes, embalagens, carga e descarga; 

7.2 Comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos objetos licitados fornecidos, que 

deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões de qualidade; 

7.3 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante ao objeto contratado, assim 

como ao cumprimento das obrigações previstas neste termo de referência; 

7.4 Entregar o(s) produto(s) de boa qualidade e dentro do prazo de validade; 

7.5 Entregar o(s) produto(s) devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as 

operações de transporte e descarga no local indicado da entrega; 

7.6 Entregar o(s) produto(s) exatamente como foram solicitados (embalagem, quantidade); 

7.7 Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

procedimento de licitação; 

7.8 Obedecer rigorosamente o(s) prazo(s) e o(s) local (is) de entrega, bem como as demais 

disposições, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 

qualquer condição estabelecida; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1 Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Coren/SC e indicar local 

adequado para a entrega dos itens; 

8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada; 

8.3 Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas; 

8.4 Solicitar a substituição dos itens que apresentarem defeitos ou que estiverem fora das 

especificações do objeto; 

8.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de acordo com as 

condições avençadas e com os termos de sua proposta; 

8.6 Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos objetos entregues nos prazos e condições 

estabelecidos.  

9. JUSTIFICATIVA 

 
9.1 O SRP destina-se a atender às necessidades internas de fornecimento de água mineral para a 

sede do Coren/SC a ser consumida pelos empregados, conselheiros e profissionais da 

Enfermagem que frequentam o espaço físico deste Conselho. 

9.2 As águas também são consumidas nos eventos e reuniões promovidas pelo Coren/SC quando 

sediados no auditório e plenário do próprio Conselho. 

9.3 A atual Ata de Registro de Preços 001/2020, tem seu vencimento programado para 06/02/2021, 

sem possibilidade de prorrogação. 
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9.4 Em relação ao quantitativo este foi estimado para registrar os itens de forma a projetar atender 

uma demanda de 12 (doze) meses da Sede do Coren/SC, tomando-se como base o histórico de 

consumo do ano de 2019, acrescentando uma expectativa de 10% de aumento no consumo. Não 

foi utilizado como base o ano de 2020, em virtude do trabalho em home office, ausência de 

reuniões presenciais e eventos, em razão da pandemia: 

 Garrafão 20 Litros: 30 unidades/mês, e nos 03 meses de verão 40 unidades por mês. 
Total: 430 unidades. 

 Fardo de água sem gás: 10 fardos/mês. Total: 132 fardos. 

 Fardo de água com gás: 01 fardo/mês. Total: 13 fardos. 

9.5 A entrega deverá ser parcelada, haja vista, a água engarrafada ser um produto perecível. Cada 

garrafão ou garrafa possui data de validade. Além disso, caso a água não seja armazenada em 

local sem luz, há possibilidade de desenvolver limo e microorganismos. Como é de conhecimento, 

não há espaço físico adequado (sem luz) na sede para estocagem destes garrafões, por isso a 

necessidade de entrega fracionada. 

9.6 O SRP destina-se exclusivamente ao fornecimento de água mineral para a Sede (Florianópolis) do 

Coren/SC, haja vista as instalações em 2019 e 2020 de bebedouros em todas as subseções do 

Coren/SC. 

9.7 Ocorreu o agrupamento dos três itens, para facilitar a gestão e fiscalização do contrato no 

momento da entrega dos produtos e controle de vencimentos. Além de redução de custos de 

entrega para o fornecedor licitante. 

10. DO PAGAMENTO  

 
10.1 O Contratante pagará à Contratada em até 07 (sete) dias úteis, após a apresentação da Nota 

Fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato  com o recebimento definitivo do objeto. 

10.2 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. 

10.3 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 nº75.308.106/0001-56, e ainda, o número da Nota de Empenho, 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 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 

sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

11. RECURSOS 

 
11.1 Os recursos serão próprios do Coren/SC, referente aos Orçamentos Programa 2021 e 2022. 

  
12. REFERENCIAL DE CUSTO 

 
12.1   Para a definição dos valores máximos de referência utilizou-se a Instrução Normativa nº 73 de 

05 de agosto de 2020 que redigiu a formalização, critérios e parâmetros para a pesquisa de 

preços. 

12.2  Considerando os critérios da referida Instrução Normativa, as fontes de pesquisa utilizadas para 

definição de valores máximos aceitáveis foram em sua totalidade baseados nos incisos I e II do 

art. 5º da IN 73/2020, sejam eles I - Painel de Preços; II - aquisições e contratações similares 

de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação 

do instrumento convocatório; utilizando como ferramenta de busca o software Banco de 

Preços. 

12.3  Assim, conforme definido na presente IN, anexo consta o Relatório de Cotação: Água Mineral 

para a Sede, gerado no dia 20/10/2020, ás 15:16:54, pela Adm. Aline Aguiar. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 02 – Referencial de Custo 

Grupo Item Objeto 
Unidade de 

Medida 
Pedido 
Mínimo 

Pedido 
Máximo 

Média de 
Consumo Anual 

Preço de 
Referência 
(conforme 

relatório anexo) 

Custo Médio 
Total Estimado 

Único 

01 
Água mineral garrafão 
de 20 litros, conforme 
descrição item 2.1.1.  

Unidade 5 15 430 R$ 16,96 R$ 7.292,80 

02 

Água mineral garrafa 
sem gás, Pet  500ml, 
conforme descrição 
item 2.1.2.   

Fardo 12 
Unid. 

 
5 10 132 R$ 17,02 R$ 2.246,64 

03 

Água mineral garrafa 
com gás, Pet 500ml, 
conforme descrição 
item 2.1.3. 

Fardo 12 
Unid. 

 
1 10 13 R$ 17,01 R$ 221,13 

Custo Total Estimado.......................................................................................................................................................... R$ 9.760,57 
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13. CUSTOS 

 

  

 

Florianópolis, 23 de outubro de 2020. 
 
 

Adm. Aline Aguiar 
CRA/SC 16.322 

Departamento de Administração 
Coren/SC 

Tabela 03 – Previsão de Custos 

Lote Item 
Local de 
Entrega 

Média de 
Consumo 

Anual 

Previsão 
Consumo 

2021 

Previsão 
Consumo 

2022 

Preço 
Unitário 
Máximo 

Custo Total 
Previsto 2021 

(fev-dez) 

Custo 
Total 

Previsto 
2020 (jan) 

Custo Médio 
Total 

Estimado 

01 

01 Florianópolis 430 386 44 R$ 16,96 R$ 6.546,56 R$ 746,24 R$ 7.292,80 

02 Florianópolis 132 121 11 R$ 17,02 R$ 187,22 R$ 187,22 R$ 2.246,64 

03 Florianópolis 26 24 02 R$ 17,01 R$ 408,24 R$ 34,02 R$ 221,13 

Custo Total Estimado R$ 9.013,25 R$ 967,39 R$ 9.760,57 
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADO AO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2020 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020.926208/2020 

ARP N.º XXX/2020 

 
 
 
O 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 nº............, inscrito no CPF sob o nº............; 

 

PREPOSTO: ..............., sócio, inscrito no CPF sob n.º.............., telefone ..........., e-mail...............; 

 

FISCAL DE CONTRATO: 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. 

 

Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 021/2020 – REGISTRO DE 

PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, bem como a classificação obtida no certame, 

formulamos e homologamos a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas especificações, quantidades, 

preços unitários ofertados pelas empresas classificadas no Processo Licitatório n.º 020.926208/2020. 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa 

especializada no fornecimento de água mineral, incluindo a entrega, durante o período de 12 

(doze) meses consecutivos na Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.  

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Item Descrição do Produto 
Unidade de 

Medida 
Consumo 

Anual 
Pedido 
Mínimo 

Pedido 
Máximo 

Valor 
Unitário 

Valor  
Total 

01 

Água mineral natural sem gás 
radifera de fontes hipertermais, 
acondicionada em garrafões com 
capacidade de 20 litros, com prazo 
de validade não inferior a 3 meses, 
com registro no órgão competente 

Unidades 430 5 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

mailto:graziela.souza@corensc.gov.br
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do Ministério da Saúde. Incluída a 
entrega no local. 

02 

Fardo com 12 unidades de água 
mineral natural sem gás radifera 
de fontes hipertermais, 
acondicionada  em  garrafas PET  
com capacidade  de  500 mililitros,  
com lacre inviolável,  com  prazo  
de  validade  não inferior a 3 
meses com registro no órgão 
competente  do  Ministério  da  
Saúde. Incluída a entrega no local. 

Fardo 12 
Unidades 

132 5 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

03 

Fardo com 12 unidades de água 
mineral natural com gás radifera 
de fontes hipertermais, 
acondicionada  em  garrafas PET  
com capacidade  de  500 mililitros, 
com lacre inviolável,  com  prazo  
de  validade  não inferior a 3 
meses com registro no órgão 
competente  do  Ministério  da  
Saúde. Incluída a entrega no local. 

Fardo 12 
Unidades 

13 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

Custo Total.................................................................................................................................. R$ XX,XX 

 

2.2. Os vasilhames retornáveis (garrafões de 20 litros) devem ser fornecidos em  regime  de  comodato  

pela licitante vencedora do certame. Estes vasilhames deverão ser fabricado em polipropileno puro 

(pp), transparente, de uso exclusivo para envasamento e armazenamento de água mineral,lacre 

inviolável e validade mínima de 01 (um) ano. 

2.3. A Água Mineral deve atender as seguintes características: 

2.3.1  Ser classificada como mineral, fornecida em embalagem original devidamente lacrada, na 

forma do Decreto Lei nº 7.841, de 08/08/1945, Código de Águas Minerais, sem sinais de 

violação ou contaminação, contendo rótulo padronizado aprovado pelo DNPM 

(Departamento Nacional de Produção Mineral), o qual deve conter: nome da fonte; natureza 

da água; localidade; data e número da concessão; nome do concessionário; constantes 

físico-químicas, composição analítica e classificação, segundo o DNPM; volume do 

conteúdo; carimbo com ano e mês do engarrafamento: 

2.3.2 Padrão microbiológico de acordo com o Regulamento Técnico de Características 

Microbiológicas para Água Mineral Natural e Água Natural – Resolução RDC nº 275, de 22 

de setembro de 2005 da ANVISA. 

2.3.3  Vasilhames 20 litros devem estar de acordo com a Portaria nº 387, de 19 de setembro de 

2008 da DNPM. 
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3. DA VALIDADE DA ATA  

 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, compreendendo o 

período de ____/____/_______ a ____/____/_______ contados a partir da data de sua 

assinatura. 

3.2. Em caso da Ata firmada com licitante registrado no Cadastro de Reserva, este instrumento terá 

validade pelo tempo remanescente, compreendendo o período de ____/____/_______ a 

____/____/_______, contados da data de sua assinatura. 

 
4. DA ENTREGA DO OBJETO 

 

4.1. Os itens deverão ser entregues em remessas parceladas, nas seguintes condições: 

4.1.1  As solicitações de água serão realizadas por e-mail ou telefone e entregues em até 48 

(quarenta e oito) horas após as solicitações. No momento da entrega o funcionário do 

Coren/SC deverá atestar os comprovantes de entrega fornecidos pela Contratada. 

4.1.2  Ao final de cada mês a Contratada deverá enviar a nota fiscal junto aos comprovantes de 

entrega para a sede do Coren/SC, com prazo de pagamente de 07 (sete) dias. 

4.2. O endereço de entrego do objeto licitado será no seguinte local: 

4.2.1  Av. Mauro Ramos, nº 224, 6º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-300. 

 
5. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA 

 

5.1. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pela colaboradora a 

seguir: 

5.1.1  Fiscal: Sede - Graziela Salete de Souza. 

5.2. O  fiscal da Ata de Registro de Preços terão autoridade para: 

   5.2.1  Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

   5.2.2 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo 

para sua retirada do local da execução dos serviços. 

5.3. A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades 

sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados. 

 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1. As  despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista nos orçamentos do Coren/SC para os exercícios de 2021 e 2022, na rubrica 

orçamentária transcrita abaixo: 

6.1.1  Rubrica: 33.90.030.006 – Gêneros Alimentícios. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

 

7.1. Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do objeto contratual até o local de 

entrega, correndo por conta e risco, inclusive fretes, embalagens, carga e descarga; 

7.2. Comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos objetos licitados fornecidos, que 

deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões de qualidade; 

7.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante ao objeto contratado, assim 

como ao cumprimento das obrigações previstas nesta  Ata de Registro de Preços; 

7.4. Entregar o(s) produto(s) de boa qualidade e dentro do prazo de validade; 

7.5. Entregar o(s) produto(s) devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as 

operações de transporte e descarga no local indicado da entrega; 

7.6. Entregar o(s) produto(s) exatamente como foram solicitados (embalagem, quantidade); 

7.7. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no procedimento de licitação; 

7.8. Obedecer rigorosamente o(s) prazo(s) e o(s) local (is) de entrega, bem como as demais 

disposições, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 

qualquer condição estabelecida; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO COREN/SC 

 

8.1. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Coren/SC e indicar local 

adequado para a entrega dos itens; 

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada; 

8.3. Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas; 

8.4. Solicitar a substituição dos itens que apresentarem defeitos ou que estiverem fora das 

especificações do objeto; 

8.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de acordo com as 

condições avençadas e com os termos de sua proposta; 

8.6. Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos objetos entregues nos prazos e condições 

estabelecidos.  

9. DOS PAGAMENTOS 

 

9.1. O Contratante pagará à Contratada em até 07 (sete) dias úteis, após a apresentação da Nota 

Fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato  com o recebimento definitivo do objeto; 

9.2. 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; 
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9.3. 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 da Ata de Registro de Preços; 

9.4. 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 nº75.308.106/0001-56, e ainda, o número da Nota de Empenho, os 

números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da Contratada, e a descrição clara e 

sucinta do objeto; 

9.5. 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; 

9.6. A Contratada deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos 

comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação; 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 

sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
10.  DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do Coren/SC, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 

7.892/2013.  

10.1.1. A manifestação do Coren/SC de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização 

de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, 

que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 

administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.  

10.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Coren/SC e órgãos participantes. 

10.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

nesta ata de registro de preços para o Coren/SC e órgãos participantes. 

10.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 

cada item registrado na ata de registro de preços para o Coren/SC e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.  

10.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, o Conselho de 

Enfermagem somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo 

aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o Coren/SC e 
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participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – Plenária).  

10.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 

as ocorrências ao Coren/SC. 

10.6. Após a autorização do Coren/SC, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

10.7. Caberá ao Coren/SC autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência desta ata, desde que solicitada pelo 

órgão não participante. 

 
11.  DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO 

 

11.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

11.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

11.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o Coren/SC poderá:  

11.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados; e 

11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

11.6. Não havendo êxito nas negociações, o Coren/SC deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa 

11.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

11.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

11.7.2. não retirar/receber a nota de empenho, autorização de fornecimento ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pelo Coren/SC, sem justificativa aceitável; 

11.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 
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11.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o Coren/SC e órgão(s) participante(s).  

11.8. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos subitens 11.7.1, 11.7.2 e 11.7.4 será 

formalizado por despacho do Conselho de Enfermagem, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

11.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados:  

11.9.1. por razão de interesse público; ou 

11.9.2. a pedido do fornecedor. 

 
12. DAS PENALIDADES 

 
12.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital.  

12.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente, nos termos do artigo 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

12.2. É da competência do Coren/SC a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas 

hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, 

caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 

parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

12.3. O órgão participante deverá comunicar ao Coren/SC qualquer das ocorrências previstas no art. 

20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 

cancelamento do registro do fornecedor. 

13.  DO FORO 

 
13.1. Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços e do(s) 

Contrato(s)/instrumento(s) hábil(eis) dela decorrente(s), será competente o Foro da Justiça 

Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis. 

13.2. São partes integrantes desta Ata de Registro de Preços os Anexos I e Anexo III do processo que 

o antecedeu. 

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em ____ (por extenso) vias 

de igual teor, forma e data. 

 

 

 

Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2020. 
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CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Msc. Helga Regina Bresciani 

Presidente do Coren/SC 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Alessandra Junkes Coutinho 

Tesoureira do Coren/SC 
 

CONTRATADO: ................................................................................................ 
XXXXXXXXXX 

Representante do Fornecedor 

 
 

Testemunhas: 
1) ___________________________ 2) __________________________ 
Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
Processo Licitatório n.º 020.926208/2020 

Pregão Eletrônico n.º 021/2020 – Coren/SC 

 

Nome da empresa Licitante:______________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________________________ 

Endereço completo:_____________________________________________________________ 

Telefone/Fax:___________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

 

 

Preposto: _________________________________________________________________________  

Cargo Preposto: ___________________________________________________________________ 

CPF Preposto: _____________________________________________________________________ 

Telefone Preposto: __________________________________________________________________ 

E-mail Preposto: ____________________________________________________________________ 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

Item Descrição do Produto 
Unidade de 

Medida 
Consumo 

Anual 
Pedido 
Mínimo 

Pedido 
Máximo 

Valor 
Unitário 

Valor  
Total 

01 

Água mineral natural sem gás 
radifera de fontes hipertermais, 
acondicionada em garrafões com 
capacidade de 20 litros, com prazo 
de validade não inferior a 3 meses, 
com registro no órgão competente 
do Ministério da Saúde. Incluída a 
entrega no local. 

Unidades 430 5 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

02 

Fardo com 12 unidades de água 
mineral natural sem gás radifera 
de fontes hipertermais, 
acondicionada  em  garrafas PET  
com capacidade  de  500 mililitros,  
com lacre inviolável,  com  prazo  
de  validade  não inferior a 3 
meses com registro no órgão 
competente  do  Ministério  da  
Saúde. Incluída a entrega no local. 

Fardo 12 
Unidades 

132 5 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

03 

Fardo com 12 unidades de água 
mineral natural com gás radifera 
de fontes hipertermais, 
acondicionada  em  garrafas PET  
com capacidade  de  500 mililitros, 

Fardo 12 
Unidades 

13 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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com lacre inviolável,  com  prazo  
de  validade  não inferior a 3 
meses com registro no órgão 
competente  do  Ministério  da  
Saúde. Incluída a entrega no local. 

Custo Total.................................................................................................................................. R$ XX,XX 

 

VALIDADE DA PROPOSTA:.............(........) dias, contados da data de abertura da Sessão Eletrônica. 

*Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias. 

 

Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 021/2020 do Coren/SC, declaramos 

que:  

 

 Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos 
objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra 
especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação 
social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 
resultantes de taxas, regulamentos e impostos Municipais, Estaduais e Federais, tributos 
incidentes, taxa de administração, material, serviços, 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 021/2020 do 
Coren/SC, e seus Anexos; 
 

 O(s) material(is) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas do 

Edital respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado. 

 
 

 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020 

 

____________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 


