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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002.926208/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021  

 

É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA A LEITURA INTEGRAL E MINUCIOSA DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS, BEM COMO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. 

 
 

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 

intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 015, de 21 de janeiro de 2021, pela Presidência 

deste Conselho, torna público aos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA, com modo de disputa ABERTO, para a contratação de serviços continuados de 

solução de pagamentos por meio eletrônico e operações por plataforma e-commerce, 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: 07 DE JUNHO DE 2021 

HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  

CÓDIGO UASG: 926208 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO 

 
A Licitação será do tipo MENOR PREÇO (menor taxa administrativa),  sob o regime de 

Execução indireta por Preço Global, e serão regidas pelos seguintes dispositivos: Lei n.° 10.520, de 

17 de julho de 2002; Decreto n.° 10.024, de 20 de setembro de 2019; Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 

1990; Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG 

n.º 3, de 26 de abril de 2018, aplicando-se subsidiariamente a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

bem como as 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 descrita no 

Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações 

constantes deste Edital, deverão ser consideradas as do Edital. 

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

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.1 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: 

2.1.1 Rubrica: 33.90.039.002.017 – Tarifas Administrativas de Cartões de Débitos/Créditos. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

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

objeto desta licitação, e que estejam com Credencimanto regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme o artigo 9º da Instrução Normativa SLTI/MPOG 

n.º 3, de 26 de abril de 2018. 

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do 

funcionamento e regulamento do sistema. 

3.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Coren/SC responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.2 Não poderão participar deste certame os interessados que: 

3.2.1 empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Coren/SC, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

3.2.2 empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação; 

3.2.3 empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

3.2.4 empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no artigo 

72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605/98; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.2.5 empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei nº 

8.429/92; 

3.2.6 quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/93; 

3.2.7 sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

3.2.8 empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 

objeto deste Pregão; 

3.2.9 empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

3.2.10 sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

3.2.11 de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

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

dos interessados no Pregão Eletrônico. 

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 É de responsabilidade da licitante 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. 

4.4.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

5. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 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. 

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.3 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. 

5.4 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 Lei Complementar n.º 123/2006. 

5.5 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. 

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7 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. 

5.8 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.  

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1 O Termo de Referência (Anexo I) estabelece a possibilidade dos licitantes apresentarem taxas 

administrativas negativas. Embora, o Comprasnet admita a inserção de valores em reais (R$) e 

por desconto, o sistema não permite cadastrar propostas negativas. 

6.2 A taxa administrativa deve ser apresentada em valores percentuais. O licitante deverá 

compreendê-lo numericamente igual, mas com a unidade de medida em percentagem. 

Assim, 100% (ou R$ 100,00, como consta no Comprasnet) é o valor de efeito consumo, 

enquanto as variações da taxa administrativa deverão ser apresentadas na proposta 

comercial como variações dessa taxa básica. Veja os exemplos abaixo:     

6.2.1 Uma proposta de taxa administrativa positiva de 3,45% deverá ser apresentada 

como 103,45% (100% da taxa básica + 3,45% da taxa administrativa), no Sistema do 

Eletrônico, entretanto, deverá ser representada por R$ 103,45; e; 

6.2.2 Uma proposta de taxa administrativa negativa de -1,28% deverá ser apresentada 

como 98,72% (100% da taxa básica e 1,28% da taxa administrativa), no sistema do 

Comprasnet, entretanto, deverá ser representada por R$ 98,72. 

6.3 O licitante deverá preencher no campo descrição do item, a descrição do objeto licitado, 

contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que 

for aplicável, o modelo, código ou referência do produto, prazo de validade ou de garantia, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.  

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



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 004/2021 – Coren/SC                                                                                                                Página 5 de 55 
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 

  

 

6.5 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. 

6.6 Os valores 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. 

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

apresentação. 

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

validade, serão considerados aqueles previstos no Edital. 

6.9 Para cada item, as taxas administrativas deverão ter como referência as taxas máximos 

admitidos para esta contratação definidos no Termo de Referência (Anexo I). 

6.9.1 Os valores ofertados não poderão ultrapassar as taxas administrativas máximos da 

contratação definidos no Termo de Referência. No caso em que o critério de julgamento 

será o MENOR PREÇO (menor taxa administrativa),  sob o regime de Execução 

indireta por Preço Global, a Licitante deverá respeitar, também, as taxas 

administrativas máximos unitários dos itens integrantes do grupo/lote, conforme o 

Anexo I deste Edital. 

6.10 A desclassificação de um único item por taxa administrativa excessiva ensejará a 

desclassificação da proposta para todo o grupo/lote. 

6.11 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).  

6.11.1 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.  

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCE 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2 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. 

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de julgamento.  

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

7.5 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. 

7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

pelo sistema. 

7.8 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$ 

0,03 (zero vírgula zero três centavos). 

7.9 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. 

7.10 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. 

7.11 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. 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 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. 

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

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

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16 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. 

7.17 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. 
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7.18 O critério de julgamento adotado será o estabelecido no item 6.2 do Edital. 

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

7.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.24 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. 

7.25 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. 

7.26 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:  

7.26.1 no país; 

7.26.2 por empresas brasileiras; 

7.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.4 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.  

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

propostas ou os lances empatados. 
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7.28 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.  

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

demais licitantes. 

7.28.2 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, sob pena de 

desclassificação.  

7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade dos valores em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 

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

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar valor final superior ao 

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

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente valores global ou unitários, 

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.  

8.3 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. 

8.4 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. 

8.5 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.  

8.5.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

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

8.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
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fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.2.1 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 

impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 

for o caso.  

8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

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

8.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

8.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

8.9 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.  
 

8.10 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, 

será desclassificada e SUJEITAR-SE-Á ÀS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 

8.11 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. 

8.12 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 art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua 

exequibilidade. 

8.13 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 

Coren/SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
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8.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1 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.  

 
9.1.1 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://certidoe-sapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2 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. 

9.1.2.1 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. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

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

desclassificação.  

9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 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://certidoe-sapf.apps.tcu.gov.br/
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9.2 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.  

9.2.1 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. 

9.2.2 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. 

9.2.3 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 artigo 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. 

9.4 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. 

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

aqueles legalmente permitidos. 

9.6 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.  

9.6.1 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. 

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

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

9.7.1 Habilitação Jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.7.1.2 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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9.7.1.3 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; 

9.7.1.4 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; 

9.7.1.5 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; 

9.7.1.6 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 artigo 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

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

decreto de autorização; 

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

da consolidação respectiva.  

9.7.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.7.2.2 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; 

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

9.7.2.4 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; 

9.7.2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

9.7.2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual  e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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9.7.2.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e municipais 

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. 

9.7.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

9.7.3.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.7.3.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, 

o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo 

plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, 

da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos 

de habilitação. 

9.7.3.2 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

da proposta, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e 

Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1. 

9.7.4 Qualificação Técnica:  

9.7.4.1 Apresentação de 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, em nome 

da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a empresa já forneceu ou está fornecendo, com qualidade 

satisfatória, serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste edital, bem 

como, as características e quantidades mínimas e prazos previstos no presente 

edital. 

9.7.4.2 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. 

9.8 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. 

9.9 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. 

9.10 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. 

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

declarado vencedor.  
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

10.1 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:  

10.1.1 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; 

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

10.1.3 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; 

10.1.4 conter os valores unitário e total de cada item e, se for o caso, o valor 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; 

10.1.5 conter o prazo de validade da proposta; 

10.1.6 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 

004/2021 do Coren/SC, e seus Anexos; e 

10.1.7 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.  

10.2 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. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 

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

10.3.1 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.  

10.4 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. 

10.5 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. 
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10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação.  

11. DOS RECURSOS 

11.1 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, trinta (30) 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. 

11.2 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.  

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3 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.  

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

11.4 Caberá ao Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina decidir os 

recursos contra os atos do Pregoeiro, quando este mantiver sua decisão. 

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

constante neste Edital.  

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 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; 

12.1.2 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 artigo 43, §1º da Lei 

Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances; 
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12.1.3 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta; 

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

fase do procedimento licitatório; 

12.1.5 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.  

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 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. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

14. DO TERMO DE CONTRATO  

14.1 As obrigações desta Licitação a serem firmadas entre o Coren/SC e a Licitante Contratada, 

serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, 

no Termo de Referência (Anexo I), na Minuta Contratual (Anexo II) e na legislação vigente. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que: 

16.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

16.1.2  não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

16.1.3 apresentar documentação falsa; 

16.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

16.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.6 não mantiver a proposta; 

16.1.7 cometer fraude fiscal; 

16.1.8 comportar-se de modo inidôneo. 
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16.2 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. 

16.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

16.4.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

16.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até 2 (dois) anos; 

16.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos; 

16.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

16.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

16.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

16.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

16.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

16.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 
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16.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

16.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

16.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

17.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@corensc.gov.br, 

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Mauro Ramos, n.° 224, Edifício Centro 

Executivo Mauro Ramos, 8° andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-300. 

17.3 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

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

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

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

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

17.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 

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

elaboração do Edital e dos anexos. 

17.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

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

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

17.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a Administração. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERIAS 

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

18.2 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. 

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

horário de Brasília – DF. 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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18.4 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. 

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

18.6 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. 

18.7 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. 

18.8 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. 

18.9 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. 

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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

de Santa Catarina – Subseção de Florianópolis, é o foro competente para dirimir eventuais 

dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 

18.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:  

18.12.1 Anexo I – Termo de Referência; 

18.12.2 Anexo II – Minuta do Contrato; 

18.12.3 Anexo III – Modelo Proposta Comercial; 

18.12.4 Anexo IV – Requisitos de Segurança da Informação; 

18.12.5 Anexo V – Modelo do Termo de Compromisso de Sigilo. 

 
 

Florianópolis/SC, 14 de maio de 2021. 
 

 
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC 

Presidente Gelson Luiz de Albuquerque 
 
 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO GERAL 

1.1  Contratação de empresa especializada em serviços continuados de solução de pagamentos por 

meio eletrônico e operações por plataforma e-commerce, que seja responsável pelo fornecimento 

de solução tecnológica, terminais e pela coleta, captura, processamento e liquidação das 

transações financeiras nos recebimentos de cartão de crédito e débito, com aceitação mínima das 

bandeiras Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Redeshop, Elo, American Express, Diners e 

Hipercard. 

 

Tabela 01 - Do Objeto 

Grupo Item Especificação  Quantidade 

Único 

 

01 Taxa de Administração para operação de débito 01 

02 Taxa de Administração para operação de crédito à vista 01 

03 
Taxa de Administração para operação de crédito parcelado de 1 a 3 
vezes 

01 

04 
Taxa de Administração para operação de crédito parcelado de 4 a 6 
vezes 

01 

05 
Taxa de Administração para operação de crédito parcelado de 7 a 12 
vezes 

01 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. Serviços continuados de solução de pagamentos por meio eletrônico (maquininha) e operações 

por plataforma e-commerce, fornecimento de solução tecnológica, terminais e pela coleta, captura, 

processamento e liquidação das transações financeiras nos recebimentos de cartão de crédito e 

débito, com aceitação mínima das bandeiras Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Redeshop, 

Elo, American Express, Diners e Hipercard. 

2.2. A contratada fará o repasse das transações, realizadas na modalidade de cartão de débito e 

crédito, que tramitaram e foram devidamente autorizadas, já descontando as taxas de 

administração, conforme percentual acordado entre as partes nesta contratação. 

2.3. Taxa de inscrição isenta. 

2.4. Não haverá pagamento de locação das máquinas de cartão de crédito/débito. 

2.5. Maquininhas - Inicialmente a contratada deverá fornecer um total de 08 (oito) máquinas de cartão 

de crédito móveis, com: 
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 Conectividade: GPRS, 4G e Wi-Fi 

 Aceitação: cartão com chip, tarja e NFC 

 Teclado: físico 

 Tela: Colorida e Touch 

 Memória: mínimo 1MB 

2.6. E-commerce: plataforma e-commerce para transações eletrônicas através da internet, com 

especificações técnicas desta solução detalhadas no item 2.7. 

2.7. Serviço de Pagamento por Internet (e-commerce) 

2.7.1 Cenário Atual do Coren/SC: 

Atualmente o Coren/SC não possui sistemas integrados com a tecnologia ou método 

conhecido como checkout padrão, para disponibilizar os serviços de pagamentos online de 

anuidades e demais taxas através do seu Portal. 

 

 Tipos de débitos disponíveis para pagamento online: 

 

 Anuidades; 

 Taxas diversas; 

 E outros. 

 Regras para pagamentos online – Pessoas Físicas: 

 

 À vista nos cartões de débito ou crédito; 

 Parcelado nos cartão de crédito, em até 12 vezes; 

 Valor mínimo de parcela, R$50,00 (cinquenta reais). 

 
2.7.2 Sobre o Serviço de E-commerce a ser Contratado: 

A Contratada deverá oferecer plataforma tecnologia para e-commerce (comercio eletrônico), 

com recursos suficientes para a integração entre o Portal e demais sistemas internos do 

Conselho, através do método checkout padrão. 

 Esta plataforma tecnológica consiste em: 

 Intermediar os pagamentos feitos online vindo do site e controlados pelos sistemas 

internos do Conselho, com as operadoras de cartões ou financeiras, sem que os dados 

dos clientes sejam armazenados ou processados no site ou sistemas do Conselho; 

 Solução que agrega vários serviços de processamento de pagamento, no qual o cliente 

é direcionado para uma página de pagamento online da operadora Contratada. Estando 

esta página em uma tela transacional segura e com apenas uma integração usando a 

técnica via API REST; 

 A página de pagamentos da Contratada deverá proporcionar um alto nível de confiança 

e segurança de dados, seguindo as normas de segurança PCI (Payment Card Industry) - 

Security Standards Council. 
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 A página da tela transacional da plataforma deverá possuir certificado EV SSL (Certificado 

Extended Validation) emitido e validado em nome da Contratada; 

 Diferentemente de outras soluções, onde todos os dados financeiros, como: número do 

cartão, código de segurança e outros, são digitados e armazenados no ambiente 

tecnológico da Contratante, esta plataforma tecnológica deverá ser responsável por realizar 

de forma segura, todo o processamento das transações financeiras, a partir de  dados 

básicos recebidos dos sistemas do Conselho; 

 Todas as transações serão feitas online via internet, na plataforma da Contratada, fazendo 

com que nenhum dado dos clientes relativos as transações, sejam armazenados  nos 

sistemas do Conselho; 

 Tipos e formas de pagamentos: A plataforma e-commerce deverá possibilitar aos clientes 

do Conselho de efetuarem pagamentos à vista e parcelado, em cartões de débitos e crédito; 

 As regras para parcelamentos e valores mínimos por parcela, deverão seguir, minimamente, 

aos dados que estão descritos no item “Cenário Atual do Coren/SC”; 

 A solução deverá ser devidamente homologada com as instituições financeiras, bem como  

seguir padrões da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos); 

 Navegadores suportados: Chrome; FireFox; Internet Explorer; Safari (MAC/iOS) 

 Opera; Microsoft Edge 

2.7.3 Principais Funcionalidades que a Plataforma deve ter: 

FUNCIONALIDADE DESCRIÇÃO 

Tela transacional 
Possuir tela transacional própria, com um layout otimizado e personalizável, 

encurtando os passos no pagamento de suas transações; 

Registro de compradores 

Possuir capacidade de salvar cartões e dados de pagamento de compradores, 

permitindo que em compras futuras, os dados já estejam preenchidos na 

tela transacional; 

Compra com um  clique 

Com o comprador cadastrado, a plataforma deverá permitir que a compra 

seja concluída rapidamente, utilizando os dados de pagamento e 

endereço favoritos do comprador; 

Recorrência 

Possuir a Recorrência Programada disponível na aplicação; Basta que o 

Contratante defina que uma transação deve se repetir, que a plataforma 

executará novamente no intervalo definido; 

Antifraude 
Possuir integração com serviço Antifraude, permitindo a análise de 

transações de crédito sem uma integração adicional; 

Meios de pagamentos 
Possui recursos para meios de pagamento: - Cartões de crédito; - 

Cartões de Débito; 

Backoffice 
Recurso de backoffice para que o Contratante possa acompanhar as vendas eu 

status de todas as transações realizadas na plataforma; 

Integração com Botão e 

QR Code 

Recurso que torna possível realizar a criação de um link gerador de 

pedidos com um cadastro de produtos dentro do Backoffice 

Integração com 

Plataformas de 

Ecommerce 
Possui recursos de integração com outras lojas online e demais plataformas; 

Relatórios transacionais 

A plataforma deverá possibilitar a geração dos relatórios transacionais, 

como por exemplo: - Relatório de recorrências; - Relatório de Compradores; 

- Extrato de vendas; - Relatório de 

Vendas. 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 004/2021 – Coren/SC                                                                                                                Página 23 de 55 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

  

 

2.7.4 Dados sobre Fluxo de Operação do Serviço de Checkout no Ambiente do Conselho: 

 Após o portador do cartão (consumidor) selecionar a forma de pagamento dos seus débitos 

e apertar o botão “Pagar”, o fluxo nesta ordem: 

 A plataforma retorna o Checkout URL, que é a URL da tela transacional montada com 
base nos dados enviados pelo sistema do Conselho; 

 A loja redireciona o cliente para a URL retornada pela plataforma checkout. 

 A tela apresentada é parte do Ambiente de pagamento seguro; 

 O portador escolhe: Meio de pagamento, endereço e outros dados na tela transacional; 

 O checkout redireciona o cliente para a URL de Retorno escolhida pela loja, configurada 
na integração; 

 Se a loja possui uma URL de notificação, ela será notificada sobre a situação da 
transação; 

 A loja avisa ao cliente que o processo foi concluído e que ele receberá mais informações 
sobre o pagamento por e-mail; 

 A loja processa o pedido de compra utilizando os dados do POST de notificação e, se a 
transação estiver autorizada, libera o recibo do pagamento; 

 Durante a integração com o checkout, uma sequência de troca de informações e 
redirecionamentos serão executados para que a uma transação seja criada e 
executadas. Abaixo um gráfico deste fluxo: 

Gráfico 1 - Fluxo de integração Checkout - Diagrama sequencial 
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 Requisitos de Integração e Automação  

 
 TIPOS DE INTEGRAÇÃO: 

 API: tipo de integração que permite o “lojista” enviar o “Carrinho de compras” do seu site 
com todos os dados que ele deseja apresentar na tela transacional. Neste tipo de 
integração o lojista possui maior controle sobre como o pedido será gerado; 

 Botão / QR Code / Link: possibilidade de registrar um produto ou grupo de produtos que 
vão gerar um Link capaz de criar várias telas de pagamento. Esse modelo é usado para 
pagamentos por redes sociais, campanhas promocionais ou Vendas via QR Code. 
Nessa categoria o lojista possui menos controle sobre como os pedidos serão 
apresentados ou gerados na tela transacional. 

Gráfico 2 - Fluxo transacional da integração do tipo API 

Checkout 

 

OBS.: Atualmente os sistemas do Coren/SC utilizam o tipo de integração denominado API, contudo 
outros tipos podem ser avaliados, desde de que haja viabilidade técnica a ser avaliada pela equipe 
técnica do Conselho. 
 

 FLUXOS PARA PROCESSAMENTO DAS TRANSAÇÕES: 

 
 CARTÕES DE CRÉDITO: ao acessar a tela transacional, o cliente poderá obter pelo 

pagamento via Cartão de Crédito; 

 Transações de cartão de crédito serão incluídas na plataforma como: PENDENTE, 
AUTORIZADO, PAGO, NEGADO, EXPIRADO OU CHARGEBACK dependendo do 
resultado da autorização junto ao Banco. 
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 CARTÃO DE CRÉDITO - Ordem de Status: 

 

ORDEM STATUS EXPLICAÇÃO 

1 PENDENTE 
- Status original. A transação está correndo, esperando resposta 

do banco para envio do comprador ao ambiente de autenticação. 

2 
AUTORIZADO 

/ NEGADO 

- Resultado do processo de autorização; - AUTORIZADO = Crédito 

foi reservado para a compra; - NEGADO = Cartão não 

autorizado pelo emissor a continuar a transação. 

3 PAGO 
- Ocorre pós captura. Indica que o crédito reservado no cartão será 

depositado na conta do lojista. 

N/A EXPIRADO 
- Ocorre caso a transação não seja capturada em 15 dias pós 

autorização. Nessa situação a transação é perdida. 

 

N/A 

 

CHARGEBACK 

- Status não automático. Caso o lojista seja notificado de Chargeback, ele 

pode marcar esta transação como perdida; - Este status é apenas uma 

marcação, não afetando processos de pagamento. 

 

 CARTÕES DE DÉBITO: ao acessar a tela transacional, o cliente poderá obter pelo 

pagamento via Cartão de débito, e será redirecionado ao ambiente bancário para 

Autenticação e Autorização; 

 Transações de cartão de crédito serão incluídas na plataforma como: PENDENTE, PAGO, 

NÃO AUTORIZADO ou NÃO FINALIZADO, dependendo do resultado da autorização junto 

ao Banco. 

 CARTÃO DE DÉBITO - Ordem de Status: 

ORDEM STATUS EXPLICAÇÃO 

1 PENDENTE 
- Status original. A transação está correndo, esperando resposta 

 do banco para envio do comprador ao ambiente de autenticação. 

 

2 

 

NÃO FINALIZADO 

- Status intermediário. Neste ponto a plataforma deverá 

esperar a confirmação do Banco sobre o status da 

autenticação e transação. Caso o comprador abandone o 

ambiente do banco, o status não se altera. 

3 PAGO 
- Comprador finalizou o pagamento com cartão de débito com 

 sucesso. 

4 
NÃO 

AUTORIZADO 

- O Comprador não apresentava saldo em conta para finalizar a 

transação. 

 

 NOTIFICAÇÕES DE PAGAMENTO: 

 O processo de notificação transacional deverá ocorrer via a inclusão de uma URL para 
onde serão direcionados dados das transações realizadas na plataforma; 
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 A plataforma deverá realizar a notificação somente quando uma transação é considerada 
finalizada, ou seja, o cliente preencheu todos os dados da tela de pagamento e clicou em 
“Finalizar”; 

 TIPOS DE NOTIFICAÇÃO: 

TIPO DESCRIÇÃO 

POST 
Notificação onde o logista é passivo. Dois POST HTTP são disparados, um informando 

dados da venda e outra mudança de Status da transação. 

JSON 
Notificação onde o logista realiza uma consulta. Um POST contendo informações para a 

realização de uma consulta (GET) as transações checkout 

HTTP quando uma transação é realizada. Ela é realizada em duas etapas: 

 Notificação: 

 POST: a notificação via POST é baseada no envio de um POST 

 POST de NOTIFICAÇÃO - Ocorre quando a transação finalizada. Esse POST possui 
todos os dados do pedido, incluindo o STATUS inicial da transação; 

 POST de MUDANÇA DE STATUS - Ocorre quando uma transação possui seu STATUS 
alterado - EX: “Autorizado” > > > “Pago”. 

 Notificação: JSON: A notificação via JSON é um método mais seguro e flexível para o lojista 

de realizar uma consulta na plataforma. Essa modalidade de notificação é baseada em um 

POST JSON, onde o lojista recebe credenciais para que uma consulta (GET) possa ser 

realizado junto a base de dados a plataforma; 

 Ela é realizada em duas etapas: 

 POST de NOTIFICAÇÃO - Ocorre quando a transação é finalizada. Possui as 
Credenciais necessárias consultas transacionais; 

 CONSULTA TRANSACIONAL - Com as credenciais de consulta, o lojista busca dados 
da venda junto a plataforma. 

 Na Notificação de JSON, não há diferença entre o POST de Notificação e Mudança de 

Status. Sempre que algo ocorrer na transação, o lojista receberá um POST de Notificação. 

TIPOS DE URL DE NOTIFICAÇÃO: 

TIPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

 

URL de 

Retorno 

Página web na qual o cliente será 

redirecionado ao fim da compra; - Nenhum 

dado é trocado ou enviado para essa URL; 

 

Essa URL apenas leva o cliente, após finalizar a 

compra, a uma página definida pela loja. 

Caso o lojista deseje, ele pode 

configurar essa página para ser 

sensibilizada por tráfego, assim 

identificando que a transição foi 

finalizada pela plataforma; - Pode 

ser enviada via API – Ver 

“Integração por API” 
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TIPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

 

URL de 

Notificação 

Ao finalizar uma transação é enviado um 

POST HTTP com todos os dados da venda 

para a URL de Notificação; - O POST de 

notificação é enviado apenas no momento que 

a transação  finalizada, independentemente se 

houve alteração do status da transação. 

 

Utilizada na Notificação via POST e 

JSON 

 

URL de 

Mudança de 

Status 

Quando um pedido tiver seu status alterado, 

será enviado um post HTTP para a URL de 

Mudança de Status; - O POST de mudança de 

status não contém dados do carrinho, apenas 

dados de identificação do pedido. 

 

Utilizada somente na Notificação 

via POST 

 

ANÁLISE DE FRAUDE: 

 A plataforma deverá dispor deste recurso para transações de crédito “AUTORIZADAS”, que 

poderão ser enviadas para análise da ferramenta de antifraude; 

 O Antifraude deverá avaliar: primeiro o nível de risco que uma transação possui de ser 
uma fraude, e o segundo, uma informação adicional sobre a transação. A análise deverá 
indicar um grau de RISCO, especificado pelo Status, para a venda em questão. Esse 
grau de risco é o que deve guiar a decisão do lojista de capturar ou cancelar a venda. 

 Para a implantação e integração da plataforma com os sistemas do Conselho, a empresa 
Contratada deverá fornecer toda documentação técnica e prestar todo suporte 
necessário, de modo a subsidiar as áreas técnicas do Coren/SC a desenvolver as 
integrações sistêmicas. 

 MODO DE TESTE: a plataforma deverá dispor de uma ferramenta que permite testar a 
integração dos sistemas da Contratante com a plataforma. Com o modo teste, deve ser 
possível realizar transações à medida que evolui com a integração e consegue simular 
cenários para testar diferentes meios de pagamento. 

3. INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE GESTÃO DO COREN/SC 

3.1 Os  possíveis custos de integração com o sistema de gestão do Coren/SC serão por conta da 

contratada diretamente com a empresa fornecedora do sistema de gestão para o Coren/SC, qual 

atualmente é Implanta Informática Ltda: 

4. DA CONFIDENCIALIDADE 

4.1. A Contratada não poderá, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis, utilizar 

informações fornecidas pelo Conselho para qualquer outro tipo de uso que não os específicos para 

a execução do objeto deste certame; 

4.2. Demais detalhamentos e informações sobre confidencialidade, estão descritos no anexo com os 

Requisitos de Segurança da Informação. 
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5. REPASSES 

5.1. A Contratada fará o repasse das transações, realizadas na modalidade de Cartão de Débito e 

Crédito, que tramitaram e foram devidamente autorizadas, já descontando as Taxas de 

Administração, conforme percentual acordado entre as partes neste processo. 

5.2. O repasse deve ser efetuado da seguinte forma: 

5.2.1. Transações de recebimento por Débito: o repasse deve ocorrer em até 01 (um) dia útil 

seguinte à data da transação, descontando a taxa administrativa; 

5.2.2. Transações de recebimento por Crédito à vista: o repasse deve ocorrer em até 31 (trinta 

e um) dias após a data da transação descontando as taxas negociadas; 

5.2.3. Transações por Crédito Parcelado: primeira parcela em até 31 (trinta e um) dias, e 

demais a cada 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela anterior. Descontando as taxas 

negociadas. 

5.3. O pagamento das taxas administrativas ocorrerá diariamente por transação, descontados 

diretamente do valor bruto da operação. 

5.4. O repasse deverá ser realizado por depósito, diretamente nas contas bancárias do Coren/SC. Os 

números das contas bancárias serão disponibilizados, por oficio da diretoria do Coren/SC, após a 

assinatura do Contrato. 

6. RELATÓRIOS 

6.1. A Contratada deverá disponibilizar arquivos diários e mensais em CSV (Comma Separated Values) 

e/ou Excel com as transações realizadas na modalidade de recebimento por Cartão de Crédito e 

Débito. 

6.2. A Contratada deverá disponibilizar relatórios diários e mensais de conciliação financeira, com 

extrato detalhado dos depósitos, com informações de localizadores das transações financeiras, 

realizadas com o recebimento por Cartão de Débito e Crédito nas unidades da Contratante. 

6.3. Estes relatórios devem contemplar detalhadamente os recebimentos unitários por data, valores 

brutos, clientes, valor bruto, valor da taxa administrativa, valor liquido e estornos. 

6.4. Devem ter a opção para serem gerados pela Contratante, como também devem ter a opção para 

serem gerados de forma gerencial com todas as unidades. 

7. PRAZO DE ENTREGA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

7.1. O prazo de entrega de instalação das máquinas e treinamento do uso dos equipamentos será de 

até 10 (dez) dias úteis após as assinaturas do Contrato. 

7.2. Locais de instalação, conforme Tabela 02: 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Garantir ao Coren/SC o reembolso das transações efetuadas pelos portadores de cartões de 

crédito e/ou débito capturados pelo sistema da Contratada, no prazo convencionado no presente 

instrumento, que forem aprovadas pelo banco emissor. 

8.2. Caso a transação seja cancelada, em virtude de ser comprovado que o portador não a realizou ou 

se tiver ocorrido fraude na utilização do cartão, a Contratada terá o direito de não reembolsar o 

valor ou de descontar o valor da transação cancelada em reembolso futuro, caso já tenha ocorrido 

o pagamento da transação. Nestes casos a Contratada deverá enviar um relatório informando o 

ocorrido. 

8.3. A Contratada deverá fornecer nas quantidades especificadas no item 2.5, máquinas para uso do 

cartão de crédito, sem uso anterior, devendo ser substituídas, a cada 24 (vinte e quatro) meses, 

ou antes, a critério da contratada para melhoria de tecnologia. 

8.4. Fornecer todo o suporte necessário para o bom funcionamento do objeto desta licitação. 

8.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificações exigidas neste processo licitatório. 

8.6. Promover a captura, roteamento, transmissão e processamento das transações comercias 

efetuadas pela CONTRATANTE através de cartões de créditos e débitos. 

Tabela 02 – Locais de Entrega 

Cidade 
Quant. Inicial 

Obs.: 2.6 
Endereço Fiscal Local Operacional 

Florianópolis 

 

02 

 

Av. Mauro Ramos, 224, 6º andar, 

Centro - Florianópolis/SC. 

Chefe Dric: Elaine Cristina 

da Silveira Nunes 

Blumenau 01 
Rua XV de Novembro, 1336, sala 47, 

Centro – Blumenau/SC 
Monique Brandes 

Caçador 01 
Av. Barão do Rio Branco, 1260, sala 

23, Centro – Caçador/SC 
Douglas F. Moraes 

Chapecó 01 
Rua Marechal Deodoro, 400E, sala 

508, Centro – Chapecó/SC 

Maristela dos Santos 

Pacheco Vilas Boas 

Criciúma 01 
Av. Getulio Vargas, 440, sala 201 e 

202, Centro – Criciúma/SC 
Liziane Gomes Nazário 

Joinville 01 
Rua Dona Francisca, 260, sala 1308 e 

1310, Centro, Joinville/SC 
Carolina Gabriele Chiarelli 

Lages 01 
Rua Benjamin Constant, nº 28, sala 

100, Centro – Lages/SC 
Patrícia Bueno Silvestrin 
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8.7. A Contratada deverá realizar a instalação das 08 máquinas de cartão de crédito nos locais 

definidos pelo fiscal do contrato, nos endereços listados na Tabela 02. 

8.8. Durante o processo de instalação das máquinas a Contratada deverá encaminhar um técnico para 

cada um dos locais da Tabela 02 para que proceda o treinamento do uso das máquinas locadas. 

8.9. Em Florianópolis o treinamento deverá ser estendido ao uso do sistema de relatórios. Este 

treinamento, por consentimento da Contratante, poderá ocorrer via online ou telefone. 

8.10. Durante toda a vigência do contrato a Contratada deverá realizar manutenções corretivas em até 

48 (quarenta e oito) horas depois do chamado que poderá ocorrer de 03 (três) formas, a critério da 

Contratada: 

8.10.1. Por telefone, sendo que a Contratada deverá informar no momento da instalação um 

número de 0800 para este contato ou de um gestor da região; 

8.10.2. Por e-mail; 

8.10.3. Por sistema próprio.  

8.11. Durante toda a vigência do contrato a Contratada deverá fornecer sem custo os insumos para as 

máquinas (bobina de papel, tinta e outros) em até 48 (quarenta e oito) horas depois do chamado 

que poderá ocorrer de 03 (três) formas, a critério da Contratada: 

8.11.1. Por telefone, sendo que a Contratada deverá informar no momento da instalação um 

número de 0800 para este contato ou de um gestor da região; 

8.11.2. Por e-mail; 

8.11.3. Por sistema próprio.  

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Fornecer os pontos de energia e internet banda larga nos locais onde serão instaladas as 

máquinas, objeto do item 01 da Tabela 01. 

9.2. Permitir que a Contratada promova nos locais da Tabela 02 a exposição das bandeiras dos 

cartões, promoções e ofertas dos seus serviços e equipamentos, por meio de adesivos, displays, 

faixas e outros materiais promocionais, sempre em comum acordo entre as partes. 

9.3. Observar rigorosamente as normas e orientações que lhe forem transmitidas por escrito pela 

Contratada, para o funcionamento de toda operação com segurança. 

9.4. Não aceitar meios de pagamentos de titularidade de terceiros. 

9.5. Não fornecer ou restituir ao portador quantias em dinheiro em troca de emissão de comprovantes 

de venda. 
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9.6. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para esse fim, na 

forma prevista na lei, procedendo ao atesto das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com as 

ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. 

9.7. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro 

dos prazos e condições estabelecidas no Contrato. 

9.8. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no Contrato. 

9.9. Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços. 

9.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 

especificações. 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O contrato terá prazo de 60 (sessenta) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura. 

11. DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS VALORES  

11.1. O contrato não sofrerá reajuste, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93. 

12. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

12.1. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por entidades públicas ou privadas 

estabelecidas no território nacional, para os quais o licitante tenha fornecido o objeto descrito 

neste Edital.  

13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Durante o período de vigência do contrato, as relações contratuais dela decorrentes, serão 

acompanhadas, geridas e fiscalizadas, por funcionários do Coren/SC, indicados no contrato, ao 

qual caberá fiscalizar o objeto e realizar a sua gestão, na qualidade de Fiscal do Coren/SC para a 

presente contratação. 

13.2. A execução do contrato relacionada ao acompanhamento dos relatórios financeiros  será 

acompanhada e fiscalizada pela colaborada a seguir: 

13.2.1. Fiscal Máster - Sede: Marlete Barbosa Borges, Assessora Executiva, telefone (48) 3224-

9091. 

13.3. A execução do contrato relacionada ao acompanhamento das instalações das máquinas, bem 

como seu funcionamento e insumos durante toda a vigência do contrato serão acompanhadas e 

fiscalizadas pelos fiscais locais operacionais, identificados na Tabela 02. 

13.4. Os fiscais do contrato terão autoridade para:  
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13.4.1. Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

13.4.2. Rejeitar todo e qualquer serviço ou material de má qualidade ou não especificado e 

estipular o prazo para sua retirada do local da execução dos serviços. 

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

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

13.6. Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto durante a execução deste Contrato, sem 

autorização expressa dos fiscais do Coren/SC. 

13.7. O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) pelo Fiscal do 

Coren/SC deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes aspectos:  

13.7.1. Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 

13.7.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

13.7.3. A adequação do objeto fornecido às especificações e exigências da contratação; 

13.7.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes deste Contrato e do Edital de 

Licitação; 

13.7.5. A satisfação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

14. JUSTIFICATIVA 

14.1. Face a necessidade do Coren/SC em cumprir o previsto na Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 

2011, onde é claramente exposto no artigo 4º que “os Conselhos cobrarão: I – multas por violação 

da ética, conforme disposto na legislação; II – anuidades; e III – outras obrigações definidas em lei 

especial. Já o artigo 5º diz que “o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no 

conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício”. Em outras palavras, a Lei nº 

12.514 fala sobre a obrigatoriedade da cobrança da anuidade. Tendo em vista que o Coren/SC, 

assim como outros Conselhos de Classe, é uma Autarquia Federal, mantida através desse tributo, 

semelhante a outros que pagamos. 

14.2. Considerando a Decisão Cofen nº 0113/2016 que autoriza os Conselhos Regionais de 

Enfermagem a adotarem o pagamento de anuidades profissionais, taxas de serviços, multas e 

outros débitos também por meio da utilização de cartão de crédito e/ou débito e dá outras 

providências. 

14.3. Soma-se a isso o fato de que atualmente os pagamentos são realizados através boletos bancários 

e por cartões de débito/crédito, já sendo caracterizado como um serviço costumeiro e habitual 

oferecido à categoria profissional atendida. 

14.4. Ressaltamos que a possibilidade do uso do cartão de crédito ou débito contribuiu para a 

diminuição dos índices de inadimplência. 
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14.5. Diante do exposto viável torna-se a contratação de empresa operadora de cartão de crédito que 

ofereça a possibilidade do pagamento de anuidades profissionais, taxas de serviços, multas e 

outros débitos por meio da utilização de cartão de crédito e/ou débito. 

14.6. Ponderamos tratar-se de serviço continuado em virtude de após decisão do plenário do Conselho 

em oferecer mais uma forma de pagamento, neste caso através de cartões de crédito e débito, 

das anuidades e taxas, não se poderia interromper o serviço, pois estaria restringindo o direito dos 

profissionais de enfermagem não oferecer esta forma de pagamento. 

14.7. Ademais, o investimento inicial de máquinas, sem custo de locação, treinamento e serviços de 

instalação da contratada firmam e justificam a durabilidade estendida da contratação, por 05 anos.  

15. PESQUISA DE MERCADO 

15.1. Para a pesquisa de mercado foram utilizadas taxas de administração, podendo no momento da 

licitação ser apresentado taxa negativa, ou seja, menor que 100,00.  

Tabela 03 – Pesquisa de Mercado 

Lote Item Especificação Quant. 

Pesquisa de Mercado 

SafrP 

Ay 
Cielo Painel de Preços 

Média 

Preço 

Taxa 

Média 

Único 

01 
Taxa de Administração 

para operação de débito 01 1,88% 2,39% 
1,66%  

(03 resultados) 
1,98% 101,98 

02 

Taxa de Administração 

para operação de crédito 

à vista 

01 3,05% 4,99% 
2,30% 

(03 resultados) 
3,45% 103,45 

03 

Taxa de Administração 

para operação de crédito 

parcelado de 1 a 3 vezes 

01 5,45% 4,99% 
3,10% 

(01 resultado) 
4,51% 104,51 

04 

Taxa de Administração 

para operação de crédito 

parcelado de 4 a 6 vezes 

01 5,45% 4,99% 
3,10% 

(01 resultado) 
4,51% 104,51 

05 

Taxa de Administração 

para operação de crédito 

parcelado de 7 a 12 vezes 

01 5,45% 4,99% 
3,10% 

(01 resultado) 
4,51% 104,51 

 

15.2. Poderão ser aceitas taxas negativas. 

16. ESTIMATIVA ANUAL DE CUSTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO 

16.1. A estimativa de custos com a taxa administrativa, terá como base o valor arrecadado, receita, dos 

últimos 12 meses. A arrecadação total do Coren/SC em 2020 ficou em torno de R$ 15.300.000,00 

(quinze milhões e trezentos mil reais). Deste total, aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão 

e ciquentos mil) foram via pagamento por cartão eletrônico. No ano  de 2019, sem os imapctos da 

pandemia, onde precisamos restringir o atendimento presencial o valor da arecadação por cartão 

foi de aproximadamente R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil). 
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16.2. Acreditamos que com este novo processo, com a inserção do e-commerce, e término da 

pandemia, a arrecadação por este meio de pagamento tende a aumentar consideravelmente. 

16.3. Ainda assim, de forma conservadora, faremos as perspectivas de custos baseadas na 

arrecadação por meio eletrônico dos últimos 12 meses:   

 

 

 

16.4. O total estimado deste processo é de R$ 192.728,00 (cento e noventa e dois mil setecentos e 

vinte e oito reais). 

16.5. Ressaltando que os valores são estimados, devendo ser considerado em cada operação a taxa 

administrativa correspondente.  

17. RECURSOS 

17.1. Os recursos são próprios do Coren/SC - Orçamentos Programa 2021 a 2022.   

 

 

 
Florianópolis, 09 de abril de 2021. 

Tabela 04 – Estimativa Anual de Custos  

 

Lote 

 

Item 

 

Especificação 

 

Quant 

 

Arrecadação 

(abr/20 a mar/21) 

 

Arrecadação 

Estimado Anual 

 

 

Arrecadação 

Estimada 05 anos 

 

Média Estimada 

Taxa 

Administração 

 

Custo 

Estimado 

Total (R$) 

 

Custo 

Estimado 

2021 

(jun-dez) 

Único 

01 

Taxa de 

Administração para 

operação de débito 

01 1.237.243,52 1.250.000,00 

 

6.250.000,00 

 

1,98% 123.750,00 14.437,50 

02 

Taxa de 

Administração para 

operação de crédito 

à vista 

01 25.503,86 26.000,00 
130.000,00 

 
3,45% 4.485,00 523,25 

03 

Taxa de 

Administração para 

operação de crédito 

parcelado de 1 a 3 

vezes 

01 20.201,61 21.000,00 
105.000,00 

 
4,51% 4.735,50 552,48 

04 

Taxa de 

Administração para 

operação de crédito 

parcelado de 4 a 6 

vezes 

01 76.431,35 77.000,00 
385.000,00 

 
4,51% 17.363,50 2.025,74 

05 

Taxa de 

Administração para 

operação de crédito 

parcelado de 7 a 12 

vezes 

01 187.269,37 188.000,00 

 

940.000,00 

 

4,51% 42.394,00 4.945,97 

CUSTO TOTAL ESTIMADO LOTE.............. 1.546.649,71 1.562.000,00 7.810.000,00 - 192.728,00 22.484,93 
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Michel R. Kannenberg 

Depto. Tecnologia da Informação 

Coren/SC 

 

 

 

 
Adm. Aline Aguiar 

CRA/SC 16.322 

Depto. de Administração  

Coren/SC 

 

 

 
Marlete Barbosa Borges 

Assessora Executiva 

Coren/SC 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 002.926208/2021 

CONTRATO N.º XXX/2021 

 
 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA – 

COREN/SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.905/73, dotada de personalidade jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 75.308.106/0001-56, com sede Av. Mauro 

Ramos, n.º 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 6º, 7º e 8º andares, Centro, 

Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Presidente, GELSON LUIZ DE 

ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, portadora do RG n.° 5564689 - SSP/SC e do CPF/MF n.° 

307.136.330-34. 

 

FORNECEDOR: ............., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob n.º ......, com 

sede na Rua: ........, n.º ......, na cidade de ........../...., CEP: ........., neste ato representada por seu 

representante legal, Sr. ........, portador do RG n.º ........, inscrito no CPF sob o n.º .......... 

 

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

 

Fiscal Master: 

 

Marlete Barbosa Borges, Assessora Executiva, inscrita no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, 

telefone (48) 3224-9091 – ramal 5464, e-mail marlete.barbosa@corensc.gov.br. 

 

Fiscais Operacionais:  

 

Elaine Cristina da Silveira Nunes (Florianópolis), Auxiliar Administrativo do Coren/SC, inscrita 

no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, telefones: (48) 3224-9091 – ramal 5433, e-mail 

elaine.nunes@corensc.gov.br.  

 

Douglas F. de Moraes (Caçador), Auxiliar Administrativo do Coren/SC, inscrita no CPF sob n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, telefones: (49) 3563-8545 ou (49) 3563-8544, e-mail 

douglas.moraes@corensc.gov.br.  

 

Patrícia Bueno Silvestrin (Lages); Auxiliar Administrativo do Coren/SC, inscrita no CPF sob n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, telefones: (49) 3227-1583 ou (49) 3224-7818, e-mail 

patricia.silvestrin@corensc.gov.br;  

 

Liziane Gomes Nazário (Criciúma), Auxiliar Administrativo do Coren/SC, inscrita no CPF sob n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, telefones: (48) 3439-5274 ou (48) 3437-3779, e-mail 

liziane.nazario@corensc.gov.br; 

 

mailto:marlete.barbosa@corensc.gov.br
mailto:elaine.nunes@corensc.gov.br
mailto:douglas.moraes@corensc.gov.br
mailto:patricia.silvestrin@corensc.gov.br
mailto:liziane.nazario@corensc.gov.br
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Maristela Vilas Boas (Chapecó), Auxiliar Administrativo do Coren/SC, inscrita no CPF sob n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, telefones: (49) 3323-7163 ou (49) 3323-6470, e-mail 

maristela.vilasboas@corensc.gov.br   

 

Carolina Gabriele Chiarelli (Joinville), Auxiliar Administrativo do Coren/SC, inscrita no CPF sob 

n.º XXX.XXX.XXX-XX, telefones: (47) 3422-9878 ou (47) 3423-4132, e-mail 

carolina.chiarelli@corensc.gov.br ; e 

 

Monique Brandes (Blumenau), Auxiliar Administrativo do Coren/SC, inscrita no CPF sob n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, telefones: (47) 3222-3524 ou (47) 3222-3525, e-mail 

monique.brandes@corensc.gov.br.  

 

Tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 004/2021, para 

contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de solução de 

pagamentos por meio eletrônico e operações por plataforma e-commerce, bem como a 

classificação obtida no certame, formulamos e homologamos o presente CONTRATO, de acordo 

com as especificações, quantitativos e preços ofertados pela empresa classificada no Processo 

Licitatório n.º 002.926208/2021. 

Cláusula 1ª DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços continuados de solução de pagamentos 

por meio eletrônico e operações por plataforma e-commerce, que seja responsável pelo 

fornecimento de solução tecnológica, terminais e pela coleta, captura, processamento e 

liquidação das transações financeiras nos recebimentos de cartão de crédito e débito, com 

aceitação mínima das bandeiras Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Redeshop, Elo, 

American Express, Diners e Hipercard. 

Cláusula 2ª VALOR DO CONTRATO 

2.1 O presente Contrato obedece aos seguintes valores; 

 

Lote Item Quantidade Especificação Taxa de administração 
Valor total estimado do 

contrato 

Único 

01 01 
Taxa de Administração para 

operação de débito 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

02 01 
Taxa de Administração para 

operação de crédito à vista 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

03 01 

Taxa de Administração para 

operação de crédito 

parcelado de 1 a 3 vezes 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

04 01 
Taxa de Administração para 

operação de crédito 

 

XXX% 
R$ XXX 

mailto:maristela.vilasboas@corensc.gov.br
mailto:carolina.chiarelli@corensc.gov.br
mailto:monique.brandes@corensc.gov.br
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parcelado de 4 a 6 vezes  

05 01 

Taxa de Administração para 

operação de crédito 

parcelado de 7 a 12 vezes 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

Valor Total R$ .......................................................... 
XXX% 

 
R$ XXX 

 

Cláusula 3ª ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1 Serviços continuados de solução de pagamentos por meio eletrônico (maquininha) e operações 

por plataforma e-commerce, fornecimento de solução tecnológica, terminais e pela coleta, 

captura, processamento e liquidação das transações financeiras nos recebimentos de cartão de 

crédito e débito, com aceitação mínima das bandeiras Visa, Visa Electron, Mastercard, 

Maestro, Redeshop, Elo, American Express, Diners e Hipercard. 

3.2 A Contratada fará o repasse das transações, realizadas na modalidade de cartão de débito e 

crédito, que tramitaram e foram devidamente autorizadas, já descontando as taxas de 

administração, conforme percentual acordado entre as partes nesta contratação. 

3.3 Taxa de inscrição isenta. 

3.4 Não haverá pagamento de locação das máquinas de cartão de crédito/débito. 

3.5 Maquininhas: Inicialmente a contratada deverá fornecer um total de 08 (oito) máquinas de 

cartão de crédito móveis, com: 

3.5.1.  Conectividade: GPRS, 4G e Wi-Fi; 

3.5.2.  Aceitação: cartão com chip, tarja e NFC; 

3.5.3.  Teclado: físico; 

3.5.4.  Tela: Colorida e Touch; 

3.5.5.  Memória: mínimo 1MB. 

3.6 E-commerce: plataforma e-commerce para transações eletrônicas através da internet, com 

especificações técnicas desta solução detalhadas no item 3.7. 

3.7 Serviço de Pagamento por Internet (e-commerce) 

3.7.1.  Cenário Atual do Coren/SC: 

Atualmente o Coren/SC não possui sistemas integrados com a tecnologia ou método 
conhecido como checkout padrão, para disponibilizar os serviços de pagamentos online de 
anuidades e demais taxas através do seu Portal. 

3.7.2.  Tipos de débitos disponíveis para pagamento online: 

3.7.2.1. Anuidades; 

3.7.2.2. Taxas diversas; 

3.7.2.3. E outros. 
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3.7.3.  Regras para pagamentos online – Pessoas Físicas: 

3.7.3.1. À vista nos cartões de débito ou crédito; 

3.7.3.2. Parcelado nos cartão de crédito, em até 12 vezes; 

3.7.3.3. Valor mínimo de parcela, R$50,00 (cinquenta reais). 

3.8 Sobre o Serviço de E-commerce a ser Contratado: 

3.8.1.  A Contratada deverá oferecer plataforma tecnologia para e-commerce (comercio 

eletrônico), com recursos suficientes para a integração entre o Portal e demais sistemas 

internos do Conselho, através do método checkout padrão; 

3.8.2.  Esta plataforma tecnológica consiste em: 

3.8.2.1. Intermediar os pagamentos feitos online vindo do site e controlados pelos 
sistemas internos do Conselho, com as operadoras de cartões ou financeiras, 
sem que os dados dos clientes sejam armazenados ou processados no site ou 
sistemas do Conselho; 

3.8.2.2. Solução que agrega vários serviços de processamento de pagamento, no qual 
o cliente é direcionado para uma página de pagamento online da operadora 
Contratada. Estando esta página em uma tela transacional segura e com 
apenas uma integração usando a técnica via API REST; 

3.8.2.3. A página de pagamentos da Contratada deverá proporcionar um alto nível de 
confiança e segurança de dados, seguindo as normas de segurança PCI 
(Payment Card Industry) - Security Standards Council. 

3.8.3.  A página da tela transacional da plataforma deverá possuir certificado EV SSL 
(Certificado Extended Validation) emitido e validado em nome da Contratada; 

3.8.4. Diferentemente de outras soluções, onde todos os dados financeiros, como: número do 
cartão, código de segurança e outros, são digitados e armazenados no ambiente 
tecnológico da Contratante, esta plataforma tecnológica deverá ser responsável por 
realizar de forma segura, todo o processamento das transações financeiras, a partir de  
dados básicos recebidos dos sistemas do Conselho; 

3.8.5. Todas as transações serão feitas online via internet, na plataforma da Contratada, 
fazendo com que nenhum dado dos clientes relativos as transações, sejam 
armazenados  nos sistemas do Conselho; 

3.8.6. Tipos e formas de pagamentos: A plataforma e-commerce deverá possibilitar aos 
clientes do Conselho de efetuarem pagamentos à vista e parcelado, em cartões de 
débitos e crédito; 

3.8.7.  As regras para parcelamentos e valores mínimos por parcela, deverão seguir, 
minimamente, aos dados que estão descritos no item “Cenário Atual do Coren/SC”; 

3.8.8.  A solução deverá ser devidamente homologada com as instituições financeiras, bem 
como  seguir padrões da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos); 

3.8.9.  Navegadores suportados: Chrome; FireFox; Internet Explorer; Safari (MAC/iOS) Opera; 
Microsoft Edge. 

3.9 Principais Funcionalidades que a Plataforma deve ter: 
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FUNCIONALIDADE DESCRIÇÃO 

Tela transacional 
Possuir tela transacional própria, com um layout otimizado e 
personalizável, encurtando os passos no pagamento de suas 
transações; 

Registro de 
compradores 

Possuir capacidade de salvar cartões e dados de pagamento de 
compradores, permitindo que em compras futuras, os dados já 
estejam preenchidos na tela transacional; 

Compra com um  
clique 

Com o comprador cadastrado, a plataforma deverá permitir que a 
compra seja concluída rapidamente, utilizando os dados de 
pagamento e endereço favoritos do comprador; 

Recorrência 

Possuir a Recorrência Programada disponível na aplicação; Basta que 
o Contratante defina que uma transação deve se repetir, que a 
plataforma executará novamente no intervalo definido; 

Antifraude 
Possuir integração com serviço Antifraude, permitindo a análise de 
transações de crédito sem uma integração adicional; 

Meios de 
pagamentos 

Possui recursos para meios de pagamento: - Cartões de crédito; - 
Cartões de Débito; 

Backoffice 
Recurso de backoffice para que o Contratante possa acompanhar as 
vendas eu status de todas as transações realizadas na plataforma; 

Integração com 
Botão e QR Code 

Recurso que torna possível realizar a criação de um link gerador de 
pedidos com um cadastro de produtos dentro do Backoffice 

Integração com 
Plataformas de 

Ecommerce 

Possui recursos de integração com outras lojas online e demais 
plataformas; 

Relatórios 
transacionais 

A plataforma deverá possibilitar a geração dos relatórios 
transacionais, como por exemplo: - Relatório de recorrências; - 
Relatório de Compradores; - Extrato de vendas; - Relatório de 
Vendas. 

 
3.10 Dados sobre Fluxo de Operação do Serviço de Checkout no Ambiente do Conselho: 

3.10.1.    Após o portador do cartão (consumidor) selecionar a forma de pagamento dos seus 
débitos e apertar o botão “Pagar”, o fluxo nesta ordem: 

 A plataforma retorna o Checkout URL, que é a URL da tela transacional montada 

com base nos dados enviados pelo sistema do Conselho; 

 A loja redireciona o cliente para a URL retornada pela plataforma checkout. 

 A tela apresentada é parte do Ambiente de pagamento seguro; 

 O portador escolhe: Meio de pagamento, endereço e outros dados na tela 

transacional; 

 O checkout redireciona o cliente para a URL de Retorno escolhida pela loja, 

configurada na integração; 

3.10.2. Se a loja possui uma URL de notificação, ela será notificada sobre a situação da 
transação; 

3.10.3. A loja avisa ao cliente que o processo foi concluído e que ele receberá mais 
informações sobre o pagamento por e-mail; 

3.10.4.  A loja processa o pedido de compra utilizando os dados do POST de notificação e, se 
a transação estiver autorizada, libera o recibo do pagamento; 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 004/2021 – Coren/SC                                                                                                                Página 41 de 55 
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 

  

 

3.10.5. Durante a integração com o checkout, uma sequência de troca de informações e 
redirecionamentos serão executados para que a uma transação seja criada e 
executadas, conforme gráfico do fluxo estabelecido no Termo de Referência. 

3.11 Atualmente os sistemas do Coren/SC utilizam o tipo de integração denominado API, contudo 

outros tipos podem ser avaliados, desde de que haja viabilidade técnica a ser avaliada pela 

equipe técnica do Conselho. 

3.12 . Fluxos para Processamento das Transações 

3.12.1.  CARTÕES DE CRÉDITO: ao acessar a tela transacional, o cliente poderá obter pelo 

pagamento via Cartão de Crédito. 

3.12.2. Transações de cartão de crédito serão incluídas na plataforma como: PENDENTE, 

AUTORIZADO, PAGO, NEGADO, EXPIRADO OU CHARGEBACK dependendo do 

resultado da autorização junto ao Banco. 

3.12.3.  CARTÃO DE CRÉDITO - Ordem de Status: 

ORDEM STATUS EXPLICAÇÃO 

1 PENDENTE 
Status original. A transação está correndo, esperando resposta 

do banco para envio do comprador ao ambiente de autenticação. 

2 
AUTORIZADO 

/ NEGADO 

Resultado do processo de autorização; - AUTORIZADO = 

Crédito foi reservado para a compra; - NEGADO = Cartão não 

autorizado pelo emissor a continuar a transação. 

3 PAGO 
Ocorre pós captura. Indica que o crédito reservado no cartão será 

depositado na conta do lojista. 

N/A EXPIRADO 
Ocorre caso a transação não seja capturada em 15 dias pós 

autorização. Nessa situação a transação é perdida. 

 

N/A 

 

CHARGEBACK 

Status não automático. Caso o lojista seja notificado de 

Chargeback, ele pode marcar esta transação como perdida; - Este 

status é apenas uma marcação, não afetando processos de 

pagamento. 

 

3.12.4. CARTÕES DE DÉBITO: ao acessar a tela transacional, o cliente poderá obter pelo 

pagamento via Cartão de débito, e será redirecionado ao ambiente bancário para 

Autenticação e Autorização; 

3.12.5. Transações de cartão de crédito serão incluídas na plataforma como: PENDENTE, 

PAGO, NÃO AUTORIZADO ou NÃO FINALIZADO, dependendo do resultado da 

autorização junto ao Banco; 

3.12.6.  CARTÃO DE DÉBITO - Ordem de Status: 

ORDEM STATUS EXPLICAÇÃO 

1 PENDENTE 
Status original. A transação está correndo, esperando 

resposta 
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 do banco para envio do comprador ao ambiente de 

autenticação. 

 

2 

 

NÃO FINALIZADO 

Status intermediário. Neste ponto a plataforma deverá 

esperar a confirmação do Banco sobre o status da 

autenticação e transação. Caso o comprador abandone 

o ambiente do banco, o status não se altera. 

3 PAGO 
Comprador finalizou o pagamento com cartão de débito 

com sucesso. 

4 
NÃO 

AUTORIZADO 

O Comprador não apresentava saldo em conta para 

finalizar a transação. 

 

3.13  Notificações de Pagamento 

3.13.1.  O processo de notificação transacional deverá ocorrer via a inclusão de uma URL para 

onde serão direcionados dados das transações realizadas na plataforma; 

3.13.2. A plataforma deverá realizar a notificação somente quando uma transação é 

considerada finalizada, ou seja, o cliente preencheu todos os dados da tela de 

pagamento e clicou em “Finalizar”; 

3.14  Tipos de Notificação: 

TIPO DESCRIÇÃO 

POST 
Notificação onde o logista é passivo. Dois POST HTTP são disparados, um 

informando dados da venda e outra mudança de Status da transação. 

JSON 
Notificação onde o logista realiza uma consulta. Um POST contendo 

informações para a realização de uma consulta (GET) as transações checkout 

 
3.15  HTTP quando uma transação é realizada. Ela é realizada em duas etapas. 

3.16  Notificação POST: a notificação via POST é baseada no envio de um POST 

3.16.1.  O POST de NOTIFICAÇÃO - Ocorre quando a transação finalizada. Esse POST possui 

todos os dados do pedido, incluindo o STATUS inicial da transação; 

3.16.2. POST de MUDANÇA DE STATUS - Ocorre quando uma transação possui seu STATUS 

alterado - EX: “Autorizado” > > > “Pago”. 

3.17 Notificação: JSON: A notificação via JSON é um método mais seguro e flexível para o lojista de 

realizar uma consulta na plataforma. Essa modalidade de notificação é baseada em um POST 

JSON, onde o lojista recebe credenciais para que uma consulta (GET) possa ser realizado 

junto a base de dados a plataforma; 

3.18 Ela é realizada em duas etapas: 

3.18.1. POST de NOTIFICAÇÃO - Ocorre quando a transação é finalizada. Possui as 

Credenciais necessárias consultas transacionais; 

3.18.2.  CONSULTA TRANSACIONAL - Com as credenciais de consulta, o lojista busca dados 

da venda junto a plataforma. 
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3.19  Na Notificação de JSON, não há diferença entre o POST de Notificação e Mudança de Status. 

Sempre que algo ocorrer na transação, o lojista receberá um POST de Notificação. 

3.20 Tipos de URL de Notificação: 

TIPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

 

URL de 

Retorno 

Página web na qual o cliente será 

redirecionado ao fim da compra; 

Nenhum dado é trocado ou enviado para 

essa URL; 

Essa URL apenas leva o cliente, após 

finalizar a compra, a uma página definida 

pela loja. 

Caso o lojista deseje, ele pode 

configurar essa página para 

ser sensibilizada por tráfego, 

assim identificando que a 

transição foi finalizada pela 

plataforma; - Pode ser 

enviada via API – Ver 

“Integração por API” 

 

URL de 

Notificação 

Ao finalizar uma transação é enviado um 

POST HTTP com todos os dados da venda 

para a URL de Notificação;  

O POST de notificação é enviado apenas 

no momento que a transação  finalizada, 

independentemente se houve alteração do 

status da transação. 

 

Utilizada na Notificação via 

POST e JSON 

 

URL de 

Mudança de 

Status 

Quando um pedido tiver seu status 

alterado, será enviado um post HTTP para 

a URL de Mudança de Status; - O POST de 

mudança de status não contém dados do 

carrinho, apenas dados de identificação do 

pedido. 

 

Utilizada somente na 

Notificação via POST 

 
3.21  Análise de fraude: 

3.21.1.  A plataforma deverá dispor deste recurso para transações de crédito “AUTORIZADAS”, 

que poderão ser enviadas para análise da ferramenta de antifraude; 

3.21.2.  O Antifraude deverá avaliar: primeiro o nível de risco que uma transação possui de ser 

uma fraude, e o segundo, uma informação adicional sobre a transação. A análise 

deverá indicar um grau de RISCO, especificado pelo Status, para a venda em questão. 

Esse grau de risco é o que deve guiar a decisão do lojista de capturar ou cancelar a 

venda; 

3.21.3. Para a implantação e integração da plataforma com os sistemas do Conselho, a 

empresa Contratada deverá fornecer toda documentação técnica e prestar todo suporte 

necessário, de modo a subsidiar as áreas técnicas do Coren/SC a desenvolver as 

integrações sistêmicas; 

3.21.4.  MODO DE TESTE: a plataforma deverá dispor de uma ferramenta que permite testar a 

integração dos sistemas da Contratante com a plataforma. Com o modo teste, deve ser 

possível realizar transações à medida que evolui com a integração e consegue simular 

cenários para testar diferentes meios de pagamento. 
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Cláusula 4ª INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE GESTÃO DA COREN/SC 

4.1 Os possíveis custos de integração com o sistema de gestão do Coren/SC serão por conta da 

contratada diretamente com a empresa fornecedora do sistema de gestão para o Coren/SC, 

qual atualmente é Implanta Informática Ltda. 

Cláusula 5ª DA CONFIDENCIALIDADE 

5.1 A Contratada não poderá, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis, utilizar 

informações fornecidas pelo Conselho para qualquer outro tipo de uso que não os específicos 

para a execução do objeto deste certame; 

5.2 Demais detalhamentos e informações sobre confidencialidade, estão descritos no anexo com 

os REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 

Cláusula 6ª DO REPASSE 

6.1 A contratada fará o repasse das transações, realizadas na modalidade de Cartão de Débito e 

Crédito, que tramitaram e foram devidamente autorizadas, já descontando as Taxas de 

Administração, conforme percentual acordado entre as partes neste processo. 

6.2 O repasse deve ser efetuado da seguinte forma: 

a) Transações de recebimento por Débito: o repasse deve ocorrer em até 01 (um) dia útil 

seguinte à data da transação, descontando a taxa administrativa. 

b) Transações de recebimento por Crédito à vista: o repasse deve ocorrer em até 31 (trinta e 

um) dias após a data da transação descontando as taxas negociadas. 

c) Transações por Crédito Parcelado: primeira parcela em até 31 (trinta e um) dias, e demais 

a cada 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela anterior. Descontando as taxas 

negociadas. 

6.3 O pagamento das taxas administrativas ocorrerá diariamente por transação, descontados 

diretamente do valor bruto da operação. 

6.4 O repasse deverá ser realizado por depósito, diretamente nas contas bancárias da Contratante. 

Os números das contas bancárias serão disponibilizados, por oficio da diretoria do Coren/SC, 

após a assinatura do Contrato. 

Cláusula 7ª DOS RELATÓRIOS 

7.1 A Contratada deverá disponibilizar arquivos diários e mensais em CSV (Comma Separated 

Values) e/ou Excel com as transações realizadas na modalidade de recebimento por Cartão de 

Crédito e Débito. 

7.2 A Contratada deverá disponibilizar relatórios diários e mensais de conciliação financeira, com 

extrato detalhado dos depósitos, com informações de localizadores das transações financeiras, 

realizadas com o recebimento por Cartão de Débito e Crédito nas unidades da Contratante. 
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7.3 Estes relatórios devem contemplar detalhadamente os recebimentos unitários por data, valores 

brutos, clientes, valor bruto, valor da taxa administrativa, valor liquido e estornos. 

7.4 Devem ter a opção para serem gerados pela Contratante, como também devem ter a opção 

para serem gerados de forma gerencial com todas as unidades. 

Cláusula 8ª DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

8.1 O prazo de entrega de instalação das máquinas e treinamento do uso dos equipamentos será 

de até 10 (dez) dias úteis após as assinaturas do Contrato. 

8.2 Os locais de instalação são os seguintes: 

 

Cláusula 9ª DOS DEVERES DA CONTRATADA 

9.1 Garantir ao Coren/SC o reembolso das transações efetuadas pelos portadores de cartões de 

crédito e/ou débito capturados pelo sistema da Contratada, no prazo convencionado no 

presente instrumento, que forem aprovadas pelo banco emissor. 

9.2 Caso a transação seja cancelada, em virtude de ser comprovado que o portador não a realizou 

ou se tiver ocorrido fraude na utilização do cartão, a Contratada terá o direito de não 

reembolsar o valor ou de descontar o valor da transação cancelada em reembolso futuro, caso 

já tenha ocorrido o pagamento da transação. Nestes casos a Contratada deverá enviar um 

relatório informando o ocorrido. 

Cidade Quant. Inicial Endereço 
Fiscal Local 
Operacional 

Florianópolis 
 

02 
 

Av. Mauro Ramos, 224, 6º andar, 
Centro - Florianópolis/SC. 

Chefe Dric: Elaine 
Cristina da Silveira Nunes 

Blumenau 01 
Rua XV de Novembro, 1336, sala 
47, Centro – Blumenau/SC 

Monique Brandes 

Caçador 01 
Av. Barão do Rio Branco, 1260, 
sala 23, Centro – Caçador/SC 

Douglas F. Moraes 

Chapecó 01 
Rua Marechal Deodoro, 400E, 
sala 508, Centro – Chapecó/SC 

Maristela dos Santos 
Pacheco Vilas Boas 

Criciúma 01 
Av. Getulio Vargas, 440, sala 201 
e 202, Centro – Criciúma/SC 

Liziane Gomes Nazário 

Joinville 01 
Rua Dona Francisca, 260, sala 
1308 e 1310, Centro, Joinville/SC 

Carolina Gabriele Chiarelli 

Lages 01 
Rua Benjamin Constant, nº 28, 
sala 100, Centro – Lages/SC 

Patrícia Bueno Silvestrin 
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9.3 A contratada deverá fornecer nas quantidades especificadas no item 3.5 da Cláusula 3ª, 

máquinas para uso do cartão de crédito, sem uso anterior, devendo ser substituídas, a cada 24 

(vinte e quatro) meses, ou antes, a critério da contratada para melhoria de tecnologia. 

9.4 Fornecer todo o suporte necessário para o bom funcionamento do objeto desta licitação. 

9.5 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas neste processo 

licitatório. 

9.6 Promover a captura, roteamento, transmissão e processamento das transações comercias 

efetuadas pela Contratante através de cartões de créditos e débitos. 

9.7 A Contratada deverá realizar a instalação das 08 máquinas de cartão de crédito nos locais 

definidos pelo fiscal do contrato, nos endereços listados na Cláusula 8ª. 

9.8 Durante o processo de instalação das máquinas a Contratada deverá encaminhar um técnico 

para cada um dos locais na Cláusula 8ª para que proceda o treinamento do uso das máquinas 

locadas. 

9.9 Em Florianópolis o treinamento deverá ser estendido ao uso do sistema de relatórios. Este 

treinamento, por consentimento da Contratante, poderá ocorrer via online ou telefone. 

9.10 Durante toda a vigência do contrato a Contratada deverá realizar manutenções corretivas em 

até 48 (quarenta e oito) horas depois do chamado que poderá ocorrer de 03 (três) formas, a 

critério da Contratada: 

9.10.1 Por telefone, sendo que a Contratada deverá informar no momento da instalação um 
número de 0800 para este contato ou de um gestor da região; 

9.10.2 Por e-mail; 

9.10.3 Por sistema próprio.  

9.11 Durante toda a vigência do contrato a Contratada deverá fornecer sem custo os insumos para 

as máquinas (bobina de papel, tinta e outros) em até 48 (quarenta e oito) horas depois do 

chamado que poderá ocorrer de 03 (três) formas, a critério da Contratada: 

9.11.1 Por telefone, sendo que a Contratada deverá informar no momento da instalação um 
número de 0800 para este contato ou de um gestor da região; 

9.11.2 Por e-mail; 

9.11.3 Por sistema próprio.  

Cláusula 10ª DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

10.1 Fornecer os pontos de energia e internet banda larga nos locais onde serão instaladas as 

máquinas, objeto do presente Contrato. 

10.2 Permitir que a Contratada promova nos locais de instalação a exposição das bandeiras dos 

cartões, promoções e ofertas dos seus serviços e equipamentos, por meio de adesivos, 

displays, faixas e outros materiais promocionais, sempre em comum acordo entre as partes. 
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10.3 Observar rigorosamente as normas e orientações que lhe forem transmitidas por escrito pela 

Contratada, para o funcionamento de toda operação com segurança. 

10.4 Não aceitar meios de pagamentos de titularidade de terceiros. 

10.5 Não fornecer ou restituir ao portador quantias em dinheiro em troca de emissão de 

comprovantes de venda. 

10.6 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para esse fim, 

na forma prevista na lei, procedendo ao atesto das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com as 

ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. 

10.7 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro dos prazos e condições estabelecidas no Contrato. 

10.8 Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no Contrato. 

10.9 Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços. 

10.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 

especificações. 

Cláusula 11ª DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1 O contrato terá prazo de 60 (sessenta) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura.  

Cláusula 12ª DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS VALORES 

12.1 O contrato não sofrerá reajuste, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93. 

Cláusula 13ª DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 Durante o período de vigência do contrato, as relações contratuais dela decorrentes, serão 

acompanhadas, geridas e fiscalizadas, por funcionários do Coren/SC, indicados no contrato, 

ao qual caberá fiscalizar o objeto e realizar a sua gestão, na qualidade de Fiscal do Coren/SC 

para a presente contratação. 

13.2  A execução do contrato relacionada ao acompanhamento dos relatórios financeiros  será 

acompanhada e fiscalizada pela colaborada a seguir: 

13.2.1 Fiscal Máster - Sede: Marlete Barbosa Borges, Assessora Executiva, telefone (48) 
3224-9091. 

13.3 A execução do contrato relacionada ao acompanhamento das instalações das máquinas, bem 

como seu funcionamento e insumos durante toda a vigência do contrato serão 

acompanhadas e fiscalizadas pelos fiscais locais operacionais, identificados na Cláusula 8ª. 

13.4 Os fiscais do contrato terão autoridade para:  

13.4.1 Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

13.4.2 Rejeitar todo e qualquer serviço ou material de má qualidade ou não especificado e 
estipular o prazo para sua retirada do local da execução dos serviços. 
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13.5 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer 

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

13.6  Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto durante a execução deste Contrato, sem 

autorização expressa dos fiscais do Coren/SC. 

13.7 O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) pelo Fiscal do 

Coren/SC deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes aspectos:  

13.7.1 Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 

13.7.2 A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

13.7.3 A adequação do objeto fornecido às especificações e exigências da contratação; 

13.7.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes deste Contrato e do Edital de 
Licitação; 

13.7.5 A satisfação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

Cláusula 14ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

14.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina, e correrá sob a seguinte rubrica orçamentária: 

14.1.1 Rubrica: 33.90.039.002.017 – Tarifas Administrativas de Cartões de Débitos/Créditos. 

Cláusula 15ª DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que: 

15.1.1 não assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

15.1.2 não assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

15.1.3 apresente documentação falsa; 

15.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

15.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.6 não mantiver a proposta; 

15.1.7 cometer fraude fiscal; 

15.1.8 comporta-se de modo inidôneo. 

15.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

15.3 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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15.3.1 advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da Contratação; 

15.3.2 multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

da Contratada; 

15.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos; 

15.3.4 impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

15.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

15.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

15.5 Se durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

15.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 

agente público. 

15.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

15.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

15.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

15.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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Cláusula 16ª DA RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1 A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a rescisão do 

Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

16.2 A rescisão do Contrato poderá ser: 

16.2.1 Determinada por ato administrativo unilateral e motivado do Contratante, quando o 

Contratante, frente a situações de descumprimento de cláusulas contratuais por parte 

da Contratada, lentidão, atraso, paralisação ou por razões de interesse público, 

decidir rescindir o Contrato; 

16.2.2 Amigável, por acordo formalizado no processo entre o Contratante e a Contratada, 

desde que haja conveniência para o Contratante; 

16.2.3 Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme os 

termos de sentença transitada em julgado. 

16.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e, no 

procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o 

Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

16.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

16.5 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá 

reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos causados, 

já calculados ou estimados. 

16.6 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da Lei n.º 

8.666/1993, sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados, tendo ainda direito a, principalmente: 

16.6.1 Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

16.6.2 Pagamento do custo de desmobilização. 

Cláusula 17ª ALTERAÇÕES 

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

17.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

17.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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Cláusula 18ª DOS CASOS OMISSOS 

18.1 Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

Cláusula 19ª PUBLICIDADE 

19.1 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

Cláusula 20ª DO FORO 

20.1 Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Foro da Justiça 

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

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes. 

 

 
Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2021. 

 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Gelson Luiz de Albuquerque 

Presidente do Coren/SC 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Daniela Maçaneiro 

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 002.926208/2021 
Pregão Eletrônico n.º 004/2021 – Coren/SC 

 

Nome da empresa Licitante:______________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________________________ 

Endereço completo:_____________________________________________________________ 

Telefone/Fax:___________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

 

Preposto: _________________________________________________________________________  

CPF Preposto: _____________________________________________________________________ 

Cargo Preposto: _____________________________________________________________________ 

Telefone Preposto: __________________________________________________________________ 

E-mail Preposto: ____________________________________________________________________ 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

Lote Item Quantidade Especificação Taxa de administração 
Valor total estimado do 

contrato 

Único 

01 01 
Taxa de Administração para 

operação de débito 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

02 01 
Taxa de Administração para 

operação de crédito à vista 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

03 01 

Taxa de Administração para 

operação de crédito 

parcelado de 1 a 3 vezes 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

04 01 

Taxa de Administração para 

operação de crédito 

parcelado de 4 a 6 vezes 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

05 01 

Taxa de Administração para 

operação de crédito 

parcelado de 7 a 12 vezes 

 

XXX% 

 

R$ XXX 

Valor Total R$ .......................................................... 
XXX% 

 
R$ XXX 

 

VALOR GLOBAL (por extenso):  
 

VALIDADE DA PROPOSTA:.............(........) dias, contados da data de abertura da Sessão Eletrônica. 
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   *Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias. 

 

Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 004/2021 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 004/2021  do Coren/SC, e seus 
Anexos. 
  

 O(s) serviço(s) 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 2021 

 

___________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 

 

 

 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 004/2021 – Coren/SC                                                                                                                Página 54 de 55 
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 

  

 

ANEXO IV - REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 
1.    O serviço deverá observar a Norma Brasileira ABNT NBR ISO/IEC 27002, código de prática para a 

gestão da segurança da informação.  
 
 
2 COMPROMISSO DE SIGILO  

 
2.1.    A Contratada deverá apresentar termo de compromisso de sigilo que resguarde a 

confidencialidade das informações a que eventualmente tenham acesso em decorrência de suas 
atividades.  

 
2.2.      A Contratada deve providenciar que os profissionais que atuarem em função do contrato 

estejam obrigados, antes de iniciarem seu trabalho, a conhecer, aceitar e assinar termo de 
compromisso de sigilo que resguarde a confidencialidade das informações a que 
eventualmente tenham acesso em decorrência de suas atividades contratuais. Esses termos de 
responsabilidade devem estar à disposição do Conselho, que pode solicitar sua apresentação a 
qualquer tempo.  

 
2.3.     A Contratada deve manter atualizada relação de funcionários que poderão atuar junto ao 

Conselho na execução do contrato. Em caso de desligamento, a Contratada deve 
imediatamente retirar todas as credenciais que permitam ao funcionário fazer qualquer acesso à 
Solução provida e informar o fato à Conselho.  

 
2.4.      No mesmo termo, haverá também o compromisso de o profissional da empresa observar todas 

as regras de segurança estabelecidas pela Contratada.  
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ANEXO V – MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO 
 
 

O senhor(a) [NOME DA PESSOA], pessoa física com residência em [ENDEREÇO DA PESSOA], inscrita 

no CPF com o n.º [N.º DO CPF], [E-MAIL], empregada pela empresa [NOME DA EMPRESA], 

[ENDEREÇO DA EMPRESA], [SITE/E-MAIL DA EMPRESA], doravante denominado simplesmente 

signatário, por tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Conselho 

Regional de Enfermagem – Coren/SC, aceita as regras, condições e obrigações constantes do presente 

Termo.  

1. O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às 

informações restritas de propriedade exclusiva do Coren/SC reveladas ao signatário em função da 

prestação dos serviços objeto do Contrato nº XX/2021.  

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro 

modo apresentada, tangível ou intangível.  

3. O signatário compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência 

formal e expressa do Coren/SC, das informações restritas reveladas.  

4. O signatário compromete-se a não utilizar, de forma diversa da prevista, no contrato de prestação 

de serviços ao Coren/SC, as informações restritas reveladas.  

5. O signatário deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento 

próprio.  

6. O signatário obriga-se a informar imediatamente ao Coren/SC qualquer violação das regras de 

sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou 

omissão, independentemente da existência de dolo.  

7. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização 

expressa do Coren/SC, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o 

Coren/SC e o signatário sem qualquer ônus para o Coren/SC. Nesse caso, o signatário, estará 

sujeito, por ação ou omissão, além das eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou 

recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo Coren/SC, inclusive os de ordem moral, 

bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular 

processo judicial ou administrativo.  

8. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de 

acesso às informações restritas do Coren/SC.  

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, o signatário assina o 
presente termo através de seus representantes legais.  
 
 

Localidade, ___ de XXXXX de XXX. 
________________________________ 

Nome funcionário 
_________________________________ 

Nome responsável legal ou Preposto 
 

 


