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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011.926208/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021 

 
LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS 

PEQUENO PORTE – EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS – COOP 

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

 

 
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, Autarquia Federal 

criada pela Lei n.° 5.905, de 12 de julho de 1973, dotada de personalidade jurídica de direito 

público, por meio do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 015, de 21 de janeiro de 2021, do 

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, torna público aos 

interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com modo 

de disputa ABERTO, visando registrar preços para eventual aquisição de Material de Expediente, 

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: 04 DE NOVEMBRO DE 2021 

HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/compras/pt-br/  

CÓDIGO UASG: 926208 

OBJETO: MATERIAL DE EXPEDIENTE 

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

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

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

setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. Além das demais legislações pertinentes ao objeto. 

O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.corensc.gov.br e 

https://www.gov.br/compras/pt-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. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.corensc.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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1. OBJETO  

1.1 As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico encontram-se descritas no Termo 

de Referência (Anexo I), o qual integra o presente Edital, independentemente de 

transcrição. 

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no Sistema Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/) e as 

especificações constantes deste Edital, deverão ser consideradas as do 

Edital. 

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

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

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

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

n.º 7.892/2013. 

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

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

adesões, são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços e do Termo de 

Referência. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

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

sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

3.3 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. 

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

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

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 

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

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

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

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

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

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

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

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

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

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

4.1.2 Para todos os grupos, a participação é exclusiva a microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.1.3 Para todos os grupos, a empresa deverá providenciar o registro de sua 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo próprio 

do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da 

proposta, optar, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios 

da Lei Complementar n.º 123/2006. 

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

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

4.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

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

de dissolução ou liquidação; 

4.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

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

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
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4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

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

em seus artigos 42 a 49; 

4.4.2 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

4.4.3 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá 

o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

4.4.4 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.4.5 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.6 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 

no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.10 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

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

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

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

de julho de 1991. 

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO 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. 
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5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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 LC nº 123, de 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 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário do item; 

6.1.1.1 Os preços ofertados não poderão ultrapassar os valores máximos da 
contratação definidos no Termo de Referência. No caso em que o 
critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE, a 
Licitante deverá respeitar, também, os valores máximos unitários 
dos itens integrantes do grupo/lote, conforme o Anexo I deste 
Edital, e sob pena de desclassificação. 

6.1.2 Marca; 

6.1.3 Fabricante; 

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, 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. 
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6.2 Entenda-se como MARCA ou FABRICANTE a denominação do fabricante do produto. 

Entenda-se como MODELO, CÓDIGO ou REFERÊNCIA a denominação adotada pelo 

fabricante para individualizar o produto. 

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

6.4 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. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

de validade, serão considerados aqueles previstos no Edital. 

6.8 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). 

6.8.1 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 SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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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. 

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

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 centavo). 

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. 
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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. 

7.18 O critério de julgamento adotado será o menor preço por grupo/lote licitado, 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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 LC 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; 
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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. 

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. 

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

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

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

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

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

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB nº 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

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

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

menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4 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. 
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8.5 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. 

8.6 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. 

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

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

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

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, 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. 

8.6.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo 

quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos 

meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante 

classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação 

da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis contados 

da solicitação. 

8.6.4 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 

8.6.5 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.6.6 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado 

pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 

assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

especificações constantes no Termo de Referência. 

8.6.7 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 

como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe 

técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.6.8 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o 

qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 

ressarcimento. 

8.6.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os 
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manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 

manuseio, quando for o caso. 

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

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

8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

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

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

8.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

melhor. 

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

pelos demais licitantes. 

8.10 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 LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

8.11 Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

a) Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pregão. 

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

proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, 

poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93, para 

efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

8.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  
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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://certidoesapf.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. 

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

de fornecimento similares, dentre outros. 

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

desclassificação. 

9.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigo 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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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 art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 9.3. Havendo a 

necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, 

o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.3 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 

em relação à integridade do documento digital. 

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.6 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 Habilitação Jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
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condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

indicação dos seus administradores; 

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

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

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

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

9.7.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou 

DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do 

art. 4º, §2º do Decreto nº 7.775, de 2012; 

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

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

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

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

decreto de autorização; 

9.7.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

9.8 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.8.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional; 

9.8.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.8.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.8.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

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

objeto contratual; 

9.8.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.8.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

da lei; 

9.8.8 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.9 Qualificação Técnica: 

9.9.1 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da Licitante, 

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

fornecimento de materiais diversificados de expediente, de copa e cozinha e 

de gêneros alimentícios, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado. 

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

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

secundária da Licitante especificada no contrato social registrado na junta 

comercial competente. 

9.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

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

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

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

contábeis do último exercício. 

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

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

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

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

habilitação. 
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9.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de cinco (05) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

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

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

na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

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

continuidade da mesma. 

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

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

estabelecido neste Edital. 

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

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

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

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

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 a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

10.1.4 conter a descrição, a marca/fabricante, o modelo/código/referência, a unidade 

de fornecimento e a quantidade estimada a ser registrada; 
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10.1.5 conter o nome, CPF, telefone e o e-mail do preposto, que será a pessoa que 

ira representar a Licitante administrativamente, sempre que for necessário, e 

receber as demandas e reclamações da Administração, acompanhar e 

fiscalizar a execução do objeto, anotar ocorrências, tomar medidas para 

sanar eventuais falhas; 

10.1.6 conter os preços unitário e total de cada item e, se for o caso, o preço global 

do grupo, expressos em moeda corrente nacional, sendo os valores unitário e 

total em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso; 

10.1.7 conter o prazo de validade da proposta; 

10.1.8 conter a declaração de que preços contidos na proposta incluem todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 009/2021 do Coren/SC, e seus 

Anexos; e 

10.1.9 conter a declaração de que os bens ofertados atenderão a todas as 

exigências e especificações técnicas do Edital respectivo, em especial as do 

Termo de Referência a este anexado.  

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 (art. 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. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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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, 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante 

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

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances. 

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

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

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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.   DA CONTRATAÇÃO E DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 

14.1 A obrigações desta Licitação a serem firmadas entre o Coren/SC e a Licitante 

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

as condições estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência (Anexo I), na Minuta 

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

15.   DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

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

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

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

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

Lei n.º 8.666/1993. 

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

motivo superveniente, o Coren/SC convocará os Fornecedores para negociarem 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

15.2.1 Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade. 

15.2.2 A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

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

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

vantajosa. 

15.4 O registro será cancelado quando o Fornecedor: 

15.4.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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15.4.2 Não assinar/receber o Contrato/ou outro instrumento hábil no prazo 

estabelecido neste Edital, sem justificativa aceitável; 

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

superior aqueles praticados no mercado; ou 

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

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

15.5 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3 e 

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

contraditório e a ampla defesa. 

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

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

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

pedido do Fornecedor. 

15.7 O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até o disciplinamento diverso 

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

em regra, invariáveis até o término da vigência da Ata. 

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

16.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, e nos termos do Acórdão n.º 

1297/2015 – Plenário, do Tribunal de Contas da União – TCU, a Ata de Registro de 

Preços decorrente desta Licitação, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Municipal, Distrital ou 

Estadual que não tenha participado deste certame licitatório, mediante anuência do 

Coren/SC. 

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

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

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

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

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

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

utilização da Ata de Registro de Preços, conforme estabelecido em ato do Secretário 

de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.4 Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 

desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, 

assumidas com o Coren/SC e demais órgãos participantes. 

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

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

item deste Edital, devidamente registrados na Ata de Registro de Preços para o 

Coren/SC e demais órgãos participantes. 
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16.6 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o 

Coren/SC e demais órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

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

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

Ata. 

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

Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao Coren/SC. 

17.   DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

18.   DAS SANÇÕES 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

18.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;; 

18.1.2 Apresentar documentação falsa; 

18.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5 Não mantiver a proposta; 

18.1.6 Cometer fraude fiscal; 

18.1.7 Comportar-se de modo inidôneo. 

18.2 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. 

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

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

sanções: 

18.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
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18.3.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.3 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; 

18.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

18.3.5 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. 

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

18.5 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. 

18.6 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. 

18.7 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. 

18.8 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. 

18.9 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. 

18.10 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. 

18.11 A penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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19.   DA FORMA DO CADASTRO DE RESERVA 

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

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

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

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

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

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

individual apresentada durante a fase competitiva. 

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

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

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

Decreto n° 7.892/2013. 

20.   DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

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

Av. Mauro Ramos, n.° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 7° andar, Centro, 

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

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

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

data de recebimento da impugnação. 

20.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até três (03) dias úteis anteriores à data designada para 

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

20.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois (02) dias 

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

formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

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

certame. 

20.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

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

20.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo Sistema e 

vincularão os participantes e a Administração. 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
mailto:licitacao@corensc.gov.br
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21.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

21.2 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. 

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

21.4 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. 

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

21.6 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. 

21.7 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. 

21.8 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. 

21.9 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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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

Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis, é o foro 

competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 

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

21.12.1 Anexo I – Termo de Referência; 

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

21.12.3 Anexo III – Modelo Proposta Comercial. 
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Florianópolis/SC, 07 de outubro 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 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011.926208/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021 

 

1. OBJETO GERAL 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preço referente à aquisição futura de materiais 

diversificados de expediente, de copa e cozinha e de gêneros alimentícios, destinados a suprir 

as necessidades da Sede e das Subseções do Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina, obedecidas as condições, os requisitos, modelos e as exigências estabelecidas neste 

termo de referência. 

 
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Tabela 01 - Descrição do Objeto - Material de Expediente 

Lote Item Descrição do Produto Unidade 
Média de 
Consumo 

Anual 

Pedido 
Mínimo 

Pedido 
Máximo 

Material de Expediente 

1 

1 

Apagador para quadro branco, material com base de 
feltro, corpo em plástico altura mínima de 5cm, 
comprimento de no mínimo 15cm, suporte para duas 
canetas e tampa (acompanha as duas canetas para 
quadro branco) 

Unid. 5 1 5 

2 

Aparelho Telefônico convencional, de mesa, com fio, 
na cor preta, que possibilite realizar ligações internas 
e externas origem nacional, com 3 volumes de 
campainha, 2 tipos de timbre, 3 funções (flash, 
redial/rediscar e mute/mudo). 

Unid. 5 1 5 

3 

Apoio ergonômico para pés, com base em ABS, 
estrutura em aço carbono zincado, com regulagem 
de inclinação, e sapatas antiderrapante, capacidade 
de carga de no mínimo 40kg, medida aproximada 
480 x 320 mm na cor preta. (multivisão ou similar). 

Unid. 10 1 5 

4 
Apoio ergonômico para teclados e punhos, material 
em silicone, medindo 50 cm, na cor preta.  

Unid. 15 1 5 

5 
Apontador para lápis, simples, corpo metálico em 
alumínio, peso 18 g, lamina com tratamento anti 
ferrugem. 

Unid. 20 3 20 

6 
Barbante de algodão cru 400g 8 fios, rolos 297 
metros de barbante. 

Rolo 3 1 3 

7 
Barbante de polipropileno 1,5 mm, branca. 
Rendimento aproximado do kg/540mts. 

Kg 3 1 3 

8 

Bexiga/Balão de Látex 9 polegadas, pacote com 50 
unidades. Cada pacote deve conter apenas uma cor, 
podendo ser roxa, verde, rosa e azul a escolha da 
contratada. 

Embal. 10 5 10 
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9 
Bloco de notas grande, 657, auto-adesivas, neon 
colorido, varias cores, medindo 76x102mm 100fs 
cada bloco. 3M ou similar. 

Unid. 70 3 20 

10 
Bloco de notas pequeno, 653, auto-adesivas, neon 
colorido, varias cores, medindo 38x50mm 100fs cada 
bloco, embalagem com 04 blocos. 3M ou similar  

Unid. 70 3 20 

11 
Bobina de papel Kraft 80 de gramatura 60cm de 
largura, fibra longa, cor pardo, com 7,5 kg 

Unid. 10 1 5 

12 
Bobinas para relógio ponto -  papel térmico com 
durabilidade de impressão de 05 anos, tamanho 57 x 
300 mm, na cor amarela. 

Unid. 50 1 10 

13 
Borracha branca, livre de PVC, com capa plástica 
protetora ergonômica. Produto sem capa mede 4,25 
x 2,1x1,04cm peso 15g 

Unid. 25 3 25 

14 
Caderno brochura pequeno, capa dura com 96 
folhas, na cor azul, verde ou amarelo. 

Unid. 5 1 5 

15 
Caixa de acrílico dupla com bandajes móveis 
articulável para folhas e correspondências, cor fumê, 
tamanho 111 x 253 x 435 peso 642g. 

Unid. 6 1 6 

16 
Caixa de acrílico simples para folhas e 
correspondências, simples, cor fumê, tamanho 266 x 
366 x 45. 

Unid. 6 1 6 

17 
Caixa de acrílico tripla com bandeja móveis 
articulável para folhas e correspondências, cor fumê, 
tamanho 180 x 253 x 515 peso 975g. 

Unid. 6 1 6 

18 
Caixa de arquivo morto, poliondas, na cor azul, 
medindo 350 x 130 x 245mm. 

Unid. 200 10 100 

19 

Calculadora eletrônica, com as quatro operações 
mais porcentagem e raiz quadrada com 12 dígitos, 
visor inclinado, com duas formas de energia, solar e 
pilha, medindo aproximadamente 149 x 120 x 50 
mm. Garantia mínima de 6 meses 

Unid. 10 1 5 

20 
Caneta esferográfica com corpo cristal transparente, 
carga azul com tampa na cor da tinta, esfera 1 mm; 
cx. c/ 50 sextavada com respiro. Bic ou similar 

Caixa 20 1 20 

21 
Caneta esferográfica com corpo cristal transparente, 
carga preta com tampa na cor da tinta, esfera 1 mm; 
cx. c/ 50 sextavada com respiro. Bic ou similar 

Caixa 20 1 20 

22 
Caneta esferográfica com corpo cristal transparente, 
carga vermelha com tampa na cor da tinta, esfera 1 
mm; cx. c/ 50 sextavada com respiro. Bic ou similar 

Caixa 5 1 5 

23 
Caneta fixa, tinta na cor preta, com corrente 
craquelada estrutura em aço/metal. 

Unid. 7 1 7 

24 
Caneta hidrocor, cor azul, ponta média. Pilot ou 
similar 

Unid. 20 1 20 

25 
Caneta hidrocor, cor preta, ponta média. Pilot ou 
similar 

Unid. 25 1 25 

26 Caneta hidrocor, cor verde, ponta média. Pilot ou Unid. 20 1 20 
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similar 

27 
Caneta hidrocor, cor vermelha, ponta média. Pilot ou 
similar 

Unid. 20 1 20 

28 
Caneta marcador de CD e DVD corpo e tampa de 
polipropileno tinta na cor preta. 

Unid. 15 1 5 

29 
Caneta marcador para quadro branco, cor azul  
Recarregável com recarga de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 7 1 7 

30 
Caneta marcador para quadro branco, cor preta. 
Recarregável com recarga de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 7 1 7 

31 
Caneta marcador para quadro branco, cor vermelha.  
Recarregável com recarga de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 7 1 7 

32 
Caneta marcador permanente, ponta grossa, 
recarregável na cor preta. 

Unid. 25 1 25 

33 
Caneta marcador permanente, ponta grossa, 
recarregável na cor azul. 

Unid. 20 1 20 

34 
Caneta marcador permanente, ponta grossa, 
recarregável na cor verde. 

Unid. 20 1 20 

35 
Caneta marcador permanente, ponta grossa, 
recarregável na cor vermelha. 

Unid. 20 1 20 

36 
Caneta marca-texto, na cor amarela, totalmente da 
cor da caneta exceto especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 50 3 20 

37 
Caneta marca-texto, na cor laranja, totalmente a cor 
da caneta exceto especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 

38 
Caneta marca-texto, na cor rosa, totalmente a cor da 
caneta exceto especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 

39 
Caneta marca-texto, na cor verde, totalmente a cor 
da caneta exceto especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 

40 

Carregador de pilha Bivolt recarregamento 
simultâneo de 2AA/2AAA compatível a Ni-CD/Ni-Mh, 
com dois leds identificador que diz quando esta 
carregada. 

Unid. 10 1 5 

41 
Cinta elástica para unir processos, costura dupla, 
personalizados, 35 mm de largura e 23 cm fechado, 
na cor azul marinho. 

Unid. 200 50 200 

42 
Clips para papéis nº 1/0, em aço niquelado com 
tratamento antiferrugem. Embalagem com 500g. 

Caixa 10 1 10 

43 
Clips para papéis nº 2/0, em aço niquelado com 
tratamento antiferrugem. Embalagem com 500g. 

Caixa 10 1 10 

44 
Clips para papéis nº 4/0, em aço niquelado com 
tratamento antiferrugem com 500g 

Caixa 10 1 10 

45 
Clips para papéis nº 6/0, em aço niquelado com 
tratamento antiferrugem embalagem com 500g 

Caixa 10 1 10 
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46 
Cola em bastão 20 gramas cada, tampa hermética 
que evita o ressecamento, não tóxica. 

Unid. 150 10 30 

47 

Cola liquida escolar totalmente lavável mesmo 
depois de seca, peso 90g fórmula totalmente a base 
de água e PVA, bico contra entupimento e 
vazamento. 

Unid. 40 1 20 

48 
Elástico amarelo, com alta resistência e qualidade 
em látex nº 18 - embalagem com 500 gramas 

Embal. 5 1 5 

49 
Estilete largo de plástico com eixo de metal lâmina 
18mm de metal. 

Unid. 15 1 15 

50 
Etiqueta ink-jet/laser, tamanho 25,4 x 66,7 mm , 
folha tamanho carta - cx com 3.000 etiquetas. 
Pimaco ou similar. 

Caixa 60 1 60 

51 
Etiqueta ink-jet/laser, tamanho 33,9 x101,6 mm , 
folha tamanho carta - cx com 1.400 etiquetas. 
Pimaco ou similar. 

Caixa 10 1 10 

52 
Extrator de grampo espátula zincado, fabricado em 
chapa de aço fina e fria. 

Unid. 15 1 15 

53 

Fita adesiva dupla face 24mmx1,5m, Cor branca tipo 
espuma, 3M ou similar. Composição Papel 
Siliconizado, Espuma de Polietileno e Adesivo 
Acrílico. 

Unid. 15 1 15 

54 
Fita adesiva em papel Kraft 48mmx50m. 3M ou 
similar  

Unid. 50 1 50 

55 
Fita adesiva pequena transparente polipropileno 
12mmx30m. 3M ou similar 

Unid. 30 2 30 

56 
Fita adesiva transparente polipropileno 48mmx50m. 
3M ou similar  

Unid. 40 1 20 

57 
Fitilho plástico decorativo, rolo de 50 metros com 
espessura de 5 mm. Nas cores roxa, verde, rosa e 
azul a escolha da contratada. 

Rolo 10 8 10 

58 

Flag´s adesivo, marcador de paginas embalagem com 
100 folhas, sendo 2 blocos com 50 folhas, sistema de 
puxa fácil saindo um por vez, material plastificado. 
3M ou similar. 

Embal. 15 1 5 

59 

Grampeador grande com recarga de grampo por 
cima, apoio da base em polietileno e coberto em 
resina termoplástica  fabricado em chapa de aço, 
dimensão aproximada 279 x 68 x 280mm para 
grampear simultaneamente até 150fs.  

Unid. 5 1 5 

60 

Grampeador médio com recarga de grampo por 
cima, apoio da base em polietileno e coberto em 
resina termoplástica  fabricado em chapa de aço, 
para grampo 26/6, para grampear simultaneamente 
de 25 até 50fs.  

Unid. 15 1 15 

61 
Grampeador pequeno com recarga de grampo por 
cima, apoio da base em polietileno e coberto em 
resina termoplástica  fabricado em chapa de aço, 

Unid. 15 1 15 
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dimensão 130 x 38 x 53mm para grampear 
simultaneamente até 25fs.  

62 
Grampo 24/8 na cor prata, galvanizado caixa com 
5000 unidades material em arame de aço, para 
grampear de 30 a 50 fls. 

Caixa 3 1 3 

63 
Grampo 26/6 na cor prata, galvanizado caixa com 
5000 unidades material em arame de aço 

Caixa 25 1 25 

64 
Grampo 26/8 na cor prata, galvanizado caixa com 
5000 unidades material em arame de aço, para 
grampear de 30 a 50 fls. 

Caixa 10 1 10 

65 
Grampo trilho em plástico para pastas suspensas, na 
cor branca, embalagem com 50 unidades 

Embal. 50 1 50 

66 
Lacre para malote pequeno simples,numerado, na 
cor azul, pacote com 100 unidades. 

Embal. 20 5 10 

67 
Lápis material grafite e madeira, não decorado, 
ecolapis, sextavado, nº 2=B, caixa com 144 unidades, 
cor do corpo em azul. FABER CASTEL,BIC ou similar  

Caixa 1 1 1 

68 
Livro de registro de protocolo e correspondências 
104fs 

Unid. 10 1 10 

69 

Mouse mínimo 600 DPI; conector padrão USB; 3 
botões (dois botões e o botão scroll); ergonômico; 
 desenho simétrico para uso por destros e canhotos; 
tamanho normal (não será aceito mini mouse); 
compatível com Windows e Linux.   

Unid. 15 1 5 

70 
Mouse pad, base para descanso de mouse, com 
apoio em gel para punho, ergonômico.  

Unid. 25 1 5 

71 
Papel branco, A4, 75g/m², medindo 210x297mm, 
resmas com 500 folhas. 

Resmas 600 10 100 

72 
Papel casca de ovo, branco, 180g/m², medindo 
210x297mm. Caixa com 50 folhas. Filipaper ou 
similar. 

Caixa 5 1 5 

73 
Papel contact, medindo aproximadamente 45cm, 
rolo com 25 metros. 

Unid. 5 1 5 

74 

Pasta aba elástico ofício com lombada, espessura 
0,35mm, incolor ou fumê 
Dimensões aproximadas 235 largura x 350 altura 
mm, lombada de 4,0cm cor transparente. 

Unid. 10 1 10 

75 

Pasta aba elástico ofício simples, incolor ou fumê, 
espessura 0,35mm, 
Dimensões aproximadas 235 largura x 350 altura 
mm, cor transparente. 

Unid. 20 1 20 

76 
Pasta AZ com 02 (dois) furos, com capa em verde 
piscina, azul ou preta.  

Unid. 10 1 10 

77 
Pasta com grampo  trilho transparente e fumê, 
tamanho aproximado 24x34cm. 

Unid. 20 1 20 

78 Pasta sanfonada ofício plástica com 31 divisórias. Unid. 5 1 5 
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79 
Pasta tipo fichário, com 04 furos, em plástico preto, 
ganchos em metal. 

Unid. 10 1 10 

80 
Pega fácil umequetante sólido para dedos, 12g com 
selo do Inmetro. 

Unid. 15 1 15 

81 
Perfurador de papel grande, metálico, para perfurar 
no mínimo 100 folhas, na cor preto. 

Unid. 5 1 5 

82 
Perfurador de papel pequeno, metálico, para 
perfurar no mínimo 20 folhas, na cor preto.  

Unid. 10 1 10 

83 
Pilha recarregável palito AAA 1000mah, pré-
carregadas NiMh. De qualidade similar ou superior a 
duracell ou Panasonic. c/2 unidades 

Embal. 30 1 30 

84 
Pilha recarregável pequena AA 2700 mah c/2 
unidades, pré-carregadas NiMh. De qualidade similar 
ou superior a duracell ou Panasonic.  

Embal. 20 1 20 

85 Porta clips com ima, dimensão 50 x 50 x 75. Unid. 10 1 10 

86 
Porta durex tamanho pequeno, base anti 
derrapante. 

Unid. 10 1 10 

87 
Prancheta em polipropileno, com prendedor de 
metal, tamanho ofício. 

Unid. 15 1 15 

88 

Quadro branco para parece, tela confeccionada em 
lamina melamínico branco que aceita escrita com 
marcadores para quadro branco, sobreposta a uma 
chapa de MDF12 mm. Moldura confeccionada em 
alumínio natural anodizado com cantoneira plástica 
acabamento de parafusos invisível, tamanho 120 cm 
x 70 cm. 

Unid. 5 1 10 

89 Régua em acrílico 30 cm. Unid. 10 1 10 

90 Régua em alumínio 30 cm. Unid. 10 1 10 

91 
Saco plástico pasta catálogo, com 04 furos, 0,05mm. 
Caixa com 300 unidades. 

Embal. 3 1 3 

92 
Saco plásticos pasta catálogo ,sem furos, 0,15mm. 
Caixa com 500 unidades. 

Unid. 2 1 2 

93 
Suporte em acrílico para lápis, canetas, clips e 
bilhetes . 

Unid. 10 1 10 

94 

Teclado padrão USB com no mínimo 107 teclas, 
conexão USB 2.0, layout ABNT 2. Cor: preto. Com 
ajuste de altura. Formato e contorno confortáveis. 
Comprimento do cabo: 1,5m ou mais. 

Unid. 15 3 5 

95 

Tesoura escolar pequena na azul ou preta, cabo em 
polipropileno, lamina em aço inox 5, ponta 
arredondada, 13 cm. TRAMONTINA, MODIAL ou 
similar. 

Unid. 10 1 10 

96 
Tesoura universal com lamina em aço inox e cabo de 
plástico, medindo aproximadamente 20cm. 
Tramontina ou similar. 

Unid. 10 1 10 

97 
Tinta para carimbo automático, a base de água, na 
cor preta 40ml. 

Unid. 15 1 15 

98 Tinta para carimbo automático, a base de água, na Unid. 5 1 5 
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cor vermelha 40ml. 

Material de Copa e Cozinha 

2 

99 
Garrafa Térmica em aço inox, tipo serve jato, 
capacidade de 1 litro. 

Unid. 6 1 6 

100 
Garrafa Térmica em aço inox, tipo serve jato, 
capacidade de 1,8 litros. 

Unid. 6 1 6 

101 Copo branco 180ml. Caixa com 25 tiras de 100 copos. Caixa 6 1 6 

102 Filtro para café, nº 103, com 30 unidades. Caixa 60 10 60 

103 
Guardanapo de mesa de papel, folhas simples de alta 
qualidade c/50f (12 pacotes) 

Embal. 30 10 30 

104 
Mexedor de café, cristal, cabo longo. Embalagem 
com 500 unidades. 

Embal. 6 10 6 

105 
Pano de prato com estampa, medindo 
aproximadamente 40 cm x 70 cm 100% algodão.  

Unid. 80 5 30 

Gêneros Alimentícios 

2 

106 Açúcar refinado. Embalagem com 01Kg. Unid. 30 10 50 

107 

Café torrado e moído, duplamente embalado, sendo 
em caixa protetora e embalado a vácuo, torração 
escura, sem glúten e sem gordura saturada, podendo 
ser da marca Melitta ou de melhor qualidade, 
embalagem pacote com 500 Gramas. 

Unid. 70 10 50 

108 
Chá misto caixa com 10 saches cada, diversos 
sabores. 

Unid. 60 10 60 

 

3. DA ENTREGA E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
3.1 As quantidades serão adquiridas por demanda, observadas as quantidades mínimas por pedido 

previstas na Tabela de descrição e quantitativos. 

3.2 Os pedidos de materiais a serem entregues na sede em Florianópolis serão realizados sempre 

que houver necessidade, respeitando as quantidades mínimas a serem solicitadas. 

3.3 A fim de diminuir os custos com fretes os pedidos a serem entregues nas subseções respeitarão 

o prazo de 03 (três) meses entre cada solicitação, com valor total mínimo de R$ 300,00 

(trezentos reais) para o Grupo 01, de mesmo endereço de entrega e R$ 200,00 (duzentos reais) 

para o Grupo 02. Para este valor poderá ser emitida mais de uma Ordem de Execução, desde 

que encaminhadas no mesmo dia ao Fornecedor. 

3.4 Os itens licitados devem ser entregues em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da ordem 

de execução. Devendo ser entregue no horário das 08h ás 17h e em local indicado na ordem de 

execução, nos endereços abaixo descritos: 

a) Sede Florianópolis: Av. Mauro Ramos, 224, 7º andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 

88020-300; 

b) Subseção Blumenau: Rua XV de Novembro, 1336 – Ed. Brasília, sala 47, Centro, 

Blumenau/SC. CEP 89010-002; 
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c) Subseção Caçador: Av. Barão do Rio Branco, 1260, Ed. Caraguatá, sala 23, Centro, 

Caçador/SC, CEP 89500-000; 

d) Subseção Chapecó: Rua Marechal Deodoro, 400 E, Ed. Piemonte Executivo, sala 508, 

Centro, Chapecó/SC, CEP 89802-140; 

e) Subseção Criciúma: Rua Getulio Vargas, 440, Centro Com. Empresarial Euclides 

Crevanzi, sala 202, Centro, Criciúma/SC, CEP 88801-500; 

f) Subseção Joinville: Rua Dona Francisca, 260, Ed. Deville, 13º andar, salas 1.308 / 

1.310, Centro, Joinville/SC, CEP 89201-250; 

g) Subseção Lages: Rua Benjamin Constant, 28, Ed. Executivo Cepar, sala 100, 

Lages/SC, CEP 89502-100. 

3.5 Havendo questões relativas aos prazos e condições de entrega ora estabelecidos, a Contratada 

poderá se comunicar com o Setor de Almoxarifado do Coren/SC através do telefone: (48) 3224-

9091, com Graziela Salete de Souza ou endereço eletrônico: graziela.souza@corensc.gov.br. 

3.6 Os materiais adquiridos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

4.1 O fornecedor vencedor deverá apresentar na proposta final e atualizada de preços informações 

sobre a marca e demais especificações de cada item que deverão fornecer durante a vigência 

da Ata de Registro de Preços. 

4.2 A verificação das especificações dos objetos ofertados se dará: pela análise do prospecto do 

produto (do fabricante), ou de ficha técnica (do fabricante), ou de catálogo técnico (do 

fabricante), ou página da internet (do fabricante) ou, ainda, pela apresentação de amostra do 

objeto ofertado, este último, por solicitação do pregoeiro. 

4.3 O Licitante após analisar a proposta atualizada (conforme item 4.1) e verificar a necessidade de 

solicitar amostra de alguns itens, no caso da apresentação de produtos e marcas 

desconhecidas, o fornecedor terá a obrigação de enviar os itens para análise antes da 

homologação do processo. 

4.4 As amostras deverão ser entregues da Sede do Coren/SC em Florianópolis, no prazo de 04 

(quatro) dias úteis de sua solicitação. E caso não satisfaçam as especificações exigidas não 

serão aceitas e o fornecedor será desclassificado. 

4.5 As despesas referentes ao envio e o recolhimento dos itens entregues como amostras são de 

inteira responsabilidade do fornecedor. 

5. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 A Ata de Registro de Preço deverá ter vigência de 12 (doze) meses a partir do dia 15/11/2021 

ou da sua assinatura. 

6. FISCAL DO CONTRATO 

 

mailto:graziela.souza@corensc.gov.br
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6.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos colaboradores a seguir: 

 Fiscal Master - Sede: Graziela Salete de Souza, auxiliar administrativo, telefone (48) 

3224-9091; Responsável por emitir as Ordens de Execução 

 Fiscais Operacionais - Sede em Florianópolis: Graziela Salete de Souza. Subseções os 

auxiliares administrativos: Poliane Natale Rodio Kuhnen (Caçador), Patrícia Bueno 

Silvestrin (Lages), Liziane Gomes Nazário (Criciúma), Keyla Dias Rasnesvski (Chapecó), 

Mirian Coelho Thiel (Joinville) e Monique Brandes (Blumenau). 

6.2 Os fiscais do contrato terão autoridade para:  

 Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;  

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

prazo para sua retirada do local da execução dos serviços. 

6.3 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades 

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

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1 Cumprir integralmente o objeto do presente termo de referência, do Edital e seus Anexos e da 

Ata de Registro de preços, de acordo com a proposta apresentada. 

7.2 Entregar os materiais que se refere o objeto do presente termo de referência conforme as 

condições, requisitos e exigências estabelecidas e no prazo máximo estipulado no item 3, após 

o recebimento da ordem de execução, na quantidade especificada. 

7.3 Providenciar a imediata correção das evidências apontadas pelo Contratante quanto às 

condições dos materiais, respeitando o prazo estabelecido pelo Coren/SC. 

7.4 Manter, durante toda a execução da relação contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.5 Submeter-se a fiscalização por parte do Contratante. 

7.6 Assumir a responsabilidade por todos os serviços relacionados com a execução do objeto 

desta licitação, bem como assegurar condições materiais, logísticas, recursos humanos, 

máquinas, ferramentas e equipamentos para a realização e entrega do objeto licitado, 

respeitando os prazos. 

7.7 Responsabilizar-se e responder integralmente pelos danos caudados ao Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e entrega do 

objeto licitado, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega do 

local de destino, se assim for preciso. 

7.8 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possa ser vítimas seus empregados e 

prepostos, durante a execução dos serviços e/ou entrega do material do objeto licitado e em 

especial quando nas dependências do Coren/SC, ou em qualquer outro local onde estejam 

prestando os serviços, devendo adotar as providências exigidas na legislação em vigor. 
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7.9 Assumir responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus 

empregados no desempenho dos serviços. 

7.10 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos 

serviços e/ou entrega do material licitado. 

7.11 Executar os serviços e/ou entrega do material referente ao objeto licitado somente mediante 

autorização expressa da Contratante, por meio de ordem de execução. 

7.12 Levar imediatamente ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal 

que ocorra durante a execução dos serviços e entrega do material para adoção de medidas 

cabíveis, bem como comunicar por escrito e de forma detalhada todo tipo de acidente que 

eventualmente venha a ocorrer. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1 Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada. 

8.2 Realizar os pagamentos devidos à Contratada, nos prazos e condições estabelecidas neste 

termo de referência e na ata de registro de preços. 

8.3 Receber e atestar as notas apresentadas pela Contratada, de conformidade com o material 

adquirido/recebido. 

8.4 Comunicar à Contratada a ocorrência de divergência entre o material adquirido e a nota fiscal, 

promovendo a devolução da nota para correção. 

8.5 É prerrogativa do Coren/SC, proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do 

objeto desta licitação, sem prejuízo da responsabilidade da licitante vencedora, avaliar a 

qualidade do objeto, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, bem como, exigir o cumprimento 

de todos os itens deste processo, segundo suas especificações. 

8.6 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, 

fixando prazo para a sua correção. 

8.7 Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento da ata de 

registro de preços. 

8.8 Encaminhar à Contratada os serviços a serem executados, detalhando e prestando-lhe todas 

as informações necessárias à execução da tarefa, por meio da expedição de Ordem de 

Execução. 

 
9. DO PAGAMENTO 

 
9.1  O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo fiscal operacional. 

9.2  A nota fiscal deverá ser emitida pelo Contratante, discriminando individualmente os itens 

conforme a ordem de execução recebida. 
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9.3 O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, será de 

até 15 (quinze) dias úteis, contados da data do atesto. 

9.4 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da Contratada ou boleto 

bancário. 

9.5 Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar como beneficiário/cliente, da 

Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, o Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina, CNPJ nº 75.308.106/0001-56, e ainda, o número da Ordem de Execução, os 

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

sucinta do objeto. 

9.6 Sobre o valor da nota fiscal, a Contratante fará as retenções devidas ao INSS e as dos 

impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 

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

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

9.8 Caso a Contratada seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar no 

corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma da Instrução Normativa SRF nº 1.234, 

de 11/01/2012, assinada pelo seu representante legal. 

9.9 Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada qualquer 

penalidade. 

10. JUSTIFICATIVA  

 
10.1 Da Necessidade. 

10.1.1   Manter um cadastro ativo de fornecedores e de Atas de Registro de Preços dos 
itens de consumo comum e constante, durante os próximos 12 (doze) meses, 
possibilitando o suprimento dos materiais sempre que necessário. 

10.1.2   O registro de preços mostra-se como a ferramenta mais adequada à celeridade 
nas aquisições e ao controle regular dos gastos orçamentários durante o 
exercício. As quantidades relacionadas visam à manutenção dos serviços, 
evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de 
requisições por falta de materiais nos estoques. 

10.1.3   Com o registro de preço busca-se a gestão eficiente do estoque por meio do 
sistema muito próximo ao just in time, haja vista que a aquisição dos objetos será 
realizada somente para atender ao suprimento necessário assim que os materiais 
em estoque que se encontrarem no nível mais baixo possível, mas dentro dos 
níveis de segurança para entender as demandas do Conselho Regional de 
Enfermagem de Santa Catarina. 

10.1.4   Os materiais e seus quantitativos foram estimados com base nos dados gerados 
pelo sistema de almoxarifado, assim como na expectativa do aumento das 
atividades para o próximo ano. 

10.1.5   Para os itens comuns, devido à situação de Pandemia do Covid-19, que estamos 
vivenciando, a previsão de consumo se baseou nas aquisições dos últimos 24 
(vinte e quatro) meses e no consumo anual registrado no sistema de almoxarifado.  

10.2 Da Contratação por Grupos. 
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10.2.1   O processo, para a contratação que trata o objeto deste termo de referência, foi 
dividido em 02 (dois) grupos pelos motivos abaixo: 

A Aquisição por grupos permite uma administração de almoxarifado mais 

eficaz, já que se pode fazer grupos econômicos de compra de materiais de 

características semelhantes e que possuem a mesma classificação contábil e 

categoria, evitando que se façam diversos microprocessos de compra, ordens 

de fornecimento múltiplas e pagamentos de baixo valor para uma mesma 

categoria de materiais. Promove-se durante as reposições, economia de 

recursos e de tempo para a Administração. 

O Sistema de Registro de Preços pode ser aplicado em grupos de materiais 

de características semelhantes de forma a não ofender as indicações de 

competitividade exigidas pela Lei 8666/93 e, ao mesmo, tempo, promover 

economia para a administração, através da redução da quantidade de 

processos e atas e ainda, oferecer a oportunidade de se obter melhores 

preços, já que a aquisição de um conjunto de itens em um mesmo lote torna-

se atrativa para o fornecedor, dando a estes maiores possibilidades de 

fornecimento e assim conseguindo preços mais vantajosos do que fazendo o 

fornecimento eventual de apenas um ou dois itens. 

10.3 Dos Preços Máximos. 

10.3.1    A pesquisa de preços foi realizada conforme a IN 73/2020, que estabelece o 
procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para 
aquisição de bens e contração de serviços em geral, no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. 

10.3.2    A pesquisa de preços e seu relatório em anexo no Software Banco de Preços foi 
realizada pela auxiliar administrativa, responsável pelo Almoxarifado, Graziela 
Salete de Souza, haja vista, possuir maior familiaridade com os descritivos dos 
itens, de forma a melhor identificar as similaridades e diferenças dos demais 
processos licitatórios. 

 
11. MÉDIA DE PREÇOS 

 
11.1 A pesquisa de preços esta relatada na Tabela 02 – Pesquisa de Preço e Custo Estimado, 

e pormenorizado nos 03 relatórios do Banco de Preços, em anexo: 

11.1.1 Relatório Material de Expediente, relativo ao Grupo 01, itens 01 a 98, gerado no dia 
16/07/2021, ás 09:36:36, pela Adm. Alessandra Otto; 

11.1.2 Relatório Material de Copa e Cozinha, relativos ao Grupo 02, itens 99 a 105, gerado 
no dia 16/07/2021, ás 09:49:47, pela Adm. Alessandra Otto; 

11.1.3 Relatório Material de Gêneros Alimentícios, relativos ao Grupo 02, itens 106 a 108, 
gerado no dia 16/07/2021, ás 09:56:11, pela Adm. Alessandra Otto. 

11.2 Para a formação da média de preços foi usada também uma pesquisa do site da Kalunga, 

feita pela auxiliar administrativa Graziela Salete de Souza: 

12. CUSTO E RECURSOS 

 
12.1 Os recursos serão próprios do Coren/SC, referente ao Orçamento – Programa 2021 e 2022. 
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12.2 Custo estimado consta no anexo: Tabela 02 – Pesquisa de Preço e Custo Estimado, 

totalizando o valor de R$ 52.229,82 (cinqüenta e dois mil duzentos e vinte e nove reais e 

oitenta e dois centavos), transcrita abaixo: 

Tabela 02 - Pesquisa de Preço e Custo Estimado 

Lote Item Descrição do Produto Unid. 

Pesquisa de Mercado 
(R$) Preço  

Médio (R$) 
Quant. 

Estimada 

Custo Total 
Estimado 

(R$) Kalunga 
 Banco de 

Preços  

Material de Expediente 47.302,98 

1 

1 

Apagador para quadro 
branco, material com base 
de feltro, corpo em plástico 
altura mínima de 5cm, 
comprimento de no mínimo 
15cm, suporte para duas 
canetas e tampa 
(acompanha as duas 
canetas para quadro 
branco) 

Unid. 21,90 14,08 17,99 5 89,95 

2 

Aparelho Telefônico 
convencional, de mesa, 
com fio, na cor preta, que 
possibilite realizar ligações 
internas e externas origem 
nacional, com 3 volumes de 
campainha, 2 tipos de 
timbre, 3 funções (flash, 
redial/rediscar e 
mute/mudo). 

Unid. 66,90 52,21 59,56 5 297,80 

3 

Apoio ergonômico para pés, 
com base em ABS, estrutura 
em aço carbono zincado, 
com regulagem de 
inclinação, e sapatas 
antiderrapante, capacidade 
de carga de no mínimo 
40kg, medida aproximada 
480 x 320 mm na cor preta. 
(multivisão ou similar). 

Unid. 82,90 81,37 82,14 10 821,40 

4 

Apoio ergonômico para 
teclados e punhos, material 
em silicone, medindo 50 
cm, na cor preta.  

Unid. 74,90 46,82 60,86 15 912,90 

5 

Apontador para lápis, 
simples, corpo metálico em 
alumínio, peso 18 g, lamina 
com tratamento anti 

Unid. - 1,59 1,59 20 31,80 
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ferrugem. 

6 
Barbante de algodão cru 
400g 8 fios, rolos 297 
metros de barbante. 

Rolo - 11,67 11,67 3 35,01 

7 

Barbante de polipropileno 
1,5 mm, branca. 
Rendimento aproximado do 
kg/540mts. 

Kg - 41,62 41,62 3 124,86 

8 

Bexiga/Balão de Látex 9 
polegadas, pacote com 50 
unidades. Cada pacote deve 
conter apenas uma cor, 
podendo ser roxa, verde, 
rosa e azul a escolha da 
contratada. 

Pacote 27,60 12,65 20,13 10 201,30 

9 

Bloco de notas grande, 657, 
auto-adesivas, neon 
colorido, varias cores, 
medindo 76x102mm 100fs 
cada bloco. 3M ou similar. 

Unid. 9,80 8,43 9,12 70 638,40 

10 

Bloco de notas pequeno, 
653, auto-adesivas, neon 
colorido, varias cores, 
medindo 38x50mm 100fs 
cada bloco, embalagem 
com 04 blocos. 3M ou 
similar  

Unid. 14,00 9,64 11,82 70 827,40 

11 

Bobina de papel Kraft 80 de 
gramatura 60cm de largura, 
fibra longa, cor pardo, com 
7,5 kg 

Unid. 72,30 96,82 84,56 10 845,60 

12 

Bobinas para relógio ponto 
-  papel térmico com 
durabilidade de impressão 
de 05 anos, tamanho 57 x 
300 mm, na cor amarela. 

Unid. 28,80 27,72 28,26 50 1.413,00 

13 

Borracha branca, livre de 
PVC, com capa plástica 
protetora ergonômica. 
Produto sem capa mede 
4,25 x 2,1x1,04cm peso 15g 

Unid. - 2,35 2,35 25 58,75 

14 
Caderno brochura pequeno, 
capa dura com 96 folhas, na 
cor azul, verde ou amarelo. 

Unid. 5,00 6,33 5,67 5 28,35 
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15 

Caixa de acrílico dupla com 
bandajes móveis articulável 
para folhas e 
correspondências, cor 
fumê, tamanho 111 x 253 x 
435 peso 642g. 

Unid. 43,90 35,45 39,68 6 238,08 

16 

Caixa de acrílico simples 
para folhas e 
correspondências, simples, 
cor fumê, tamanho 266 x 
366 x 45. 

Unid. 20,50 25,91 23,21 6 139,26 

17 

Caixa de acrílico tripla com 
bandeja móveis articulável 
para folhas e 
correspondências, cor 
fumê, tamanho 180 x 253 x 
515 peso 975g. 

Unid. 61,10 49,74 55,42 6 332,52 

18 

Caixa de arquivo morto, 
poliondas, na cor azul, 
medindo 350 x 130 x 
245mm. 

Unid. 6,78 7,19 6,99 200 1.398,00 

19 

Calculadora eletrônica, com 
as quatro operações mais 
porcentagem e raiz 
quadrada com 12 dígitos, 
visor inclinado, com duas 
formas de energia, solar e 
pilha, medindo 
aproximadamente 149 x 
120 x 50 mm. Garantia 
mínima de 6 meses 

Unid. 41,30 29,53 35,42 10 354,20 

20 

Caneta esferográfica com 
corpo cristal transparente, 
carga azul com tampa na 
cor da tinta, esfera 1 mm; 
cx. c/ 50 sextavada com 
respiro. Bic ou similar 

Caixa 36,90 38,32 37,61 20 752,20 

21 

Caneta esferográfica com 
corpo cristal transparente, 
carga preta com tampa na 
cor da tinta, esfera 1 mm; 
cx. c/ 50 sextavada com 
respiro. Bic ou similar 

Caixa 36,90 41,00 38,95 20 779,00 

22 

Caneta esferográfica com 
corpo cristal transparente, 
carga vermelha com tampa 
na cor da tinta, esfera 1 
mm; cx. c/ 50 sextavada 
com respiro. Bic ou similar 

Caixa 36,90 40,18 38,54 5 192,70 
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23 

Caneta fixa, tinta na cor 
preta, com corrente 
craquelada estrutura em 
aço/metal. 

Unid. 15,30 15,74 15,52 7 108,64 

24 
Caneta hidrocor, cor azul, 
ponta média. Pilot ou 
similar 

Unid. 5,20 3,85 4,53 20 90,60 

25 
Caneta hidrocor, cor preta, 
ponta média. Pilot ou 
similar 

Unid. 5,20 3,67 4,44 25 111,00 

26 
Caneta hidrocor, cor verde, 
ponta média. Pilot ou 
similar 

Unid. 5,20 3,76 4,48 20 89,60 

27 
Caneta hidrocor, na cor 
vermelha, ponta média. 
Pilot ou similar 

Unid. 5,20 3,76 4,48 20 89,60 

28 

Caneta marcador de CD e 
DVD corpo e tampa de 
polipropileno tinta na cor 
preta. 

Unid. 5,70 3,55 4,63 15 69,45 

29 

Caneta marcador para 
quadro branco, cor azul  
Recarregável com recarga 
de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 6,50 5,88 6,19 7 43,33 

30 

Caneta marcador para 
quadro branco, cor preta. 
Recarregável com recarga 
de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 6,50 6,68 6,59 7 46,13 

31 

Caneta marcador para 
quadro branco, cor 
vermelha.  Recarregável 
com recarga de 5,5 ml com 
01 refil, ponta de no 
mínimo 3mm. 

Unid. 8,70 5,35 7,03 7 49,21 

32 
Caneta marcador 
permanente, ponta grossa, 
recarregável na cor preta. 

Unid. 4,40 4,40 4,40 25 110,00 

33 
Caneta marcador 
permanente, ponta grossa, 
recarregável na cor azul. 

Unid. 4,40 4,38 4,39 20 87,80 

34 
Caneta marcador 
permanente, ponta grossa, 
recarregável na cor verde. 

Unid. - 3,00 3,00 20 60,00 

35 

Caneta marcador 
permanente, ponta grossa, 
recarregável na cor 
vermelha. 

Unid. 4,40 3,66 4,03 20 80,60 
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36 

Caneta marca-texto, na cor 
amarela, totalmente da cor 
da caneta exceto 
especificações. Pilot ou 
similar. 

Unid. 2,90 2,65 2,78 50 139,00 

37 

Caneta marca-texto, na cor 
laranja, totalmente a cor da 
caneta exceto 
especificações. Pilot ou 
similar. 

Unid. 4,90 3,00 3,95 30 118,50 

38 

Caneta marca-texto, na cor 
rosa, totalmente a cor da 
caneta exceto 
especificações. Pilot ou 
similar. 

Unid. 2,90 2,80 2,85 30 85,50 

39 

Caneta marca-texto, na cor 
verde, totalmente a cor da 
caneta exceto 
especificações. Pilot ou 
similar. 

Unid. 2,90 2,17 2,54 30 76,20 

40 

Carregador de pilha Bivolt 
recarregamento simultâneo 
de 2AA/2AAA compatível a 
Ni-CD/Ni-Mh, com dois leds 
identificador que diz 
quando esta carregada. 

Unid. 89,70 68,67 79,19 10 791,90 

41 

Cinta elástica para unir 
processos, costura dupla, 
personalizados, 35 mm de 
largura e 23 cm fechado, na 
cor azul marinho. 

Unid. - 2,75 2,75 200 550,00 

42 

Clips para papéis nº 1/0, em 
aço niquelado com 
tratamento antiferrugem. 
Embalagem com 500g. 

Caixa 13,30 8,11 10,71 10 107,10 

43 

Clips para papéis nº 2/0, em 
aço niquelado com 
tratamento antiferrugem. 
Embalagem com 500g. 

Caixa 13,30 12,15 12,73 10 127,30 

44 

Clips para papéis nº 4/0, em 
aço niquelado com 
tratamento antiferrugem 
com 500g 

Caixa 13,40 13,06 13,23 10 132,30 

45 

Clips para papéis nº 6/0, em 
aço niquelado com 
tratamento antiferrugem 
embalagem com 500g 

Caixa 13,30 11,81 12,56 10 125,60 

46 
Cola em bastão 20 gramas 
cada, tampa hermética que 

Unid. 6,60 10,08 8,34 150 1.251,00 
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evita o ressecamento, não 
tóxica. 

47 

Cola liquida escolar 
totalmente lavável mesmo 
depois de seca, peso 90g 
fórmula totalmente a base 
de água e PVA, bico contra 
entupimento e vazamento. 

Unid. 3,40 1,78 2,59 40 103,60 

48 

Elástico amarelo, com alta 
resistência e qualidade em 
látex nº 18 - embalagem 
com 500 gramas 

Unid. 16,10 8,41 12,26 5 61,30 

49 
Estilete largo de plástico 
com eixo de metal lâmina 
18mm de metal. 

Unid. 11,60 5,01 8,31 15 124,65 

50 

Etiqueta ink-jet/laser, 
tamanho  25,4 x 66,7 mm , 
folha tamanho carta - cx 
com 3.000 etiquetas. 
Pimaco ou similar. 

Caixa 62,70 34,51 48,61 60 2.916,60 

51 

Etiqueta ink-jet/laser, 
tamanho 33,9 x101,6 mm , 
folha tamanho carta - cx 
com 1.400 etiquetas. 
Pimaco ou similar. 

Caixa 62,70 31,42 47,06 10 470,60 

52 
Extrator de grampo 
espátula zincado, fabricado 
em chapa de aço fina e fria. 

Unid. 6,60 4,34 5,47 15 82,05 

53 

Fita adesiva dupla face 
24mmx1,5m, Cor branca 
tipo espuma, 3M ou similar. 
Composição Papel 
Siliconizado, Espuma de 
Polietileno e Adesivo 
Acrílico. 

Unid. 14,30 16,57 15,44 15 231,60 

54 
Fita adesiva em papel Kraft 
48mmx50m. 3M ou similar  

Unid. 16,40 12,49 14,45 50 722,50 

55 
Fita adesiva pequena 
transparente polipropileno 
12mmx30m. 3M ou similar 

Unid. 2,10 1,99 2,05 30 61,50 

56 
Fita adesiva transparente 
polipropileno 48mmx50m. 
3M ou similar  

Unid. 6,10 4,98 5,54 40 221,60 

57 

Fitilho plástico decorativo, 
rolo de 50 metros com 
espessura de 5 mm. Nas 
cores roxa, verde, rosa e 
azul a escolha da 

Rolo - 2,04 2,04 10 20,40 
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contratada. 

58 

Flag´s adesivo, marcador de 
paginas embalagem com 
100 folhas, sendo 2 blocos 
com 50 folhas, sistema de 
puxa fácil saindo um por 
vez, material plastificado. 
3M ou similar. 

Unid. 12,90 7,58 10,24 15 153,60 

59 

Grampeador grande com 
recarga de grampo por 
cima, apoio da base em 
polietileno e coberto em 
resina termoplástica  
fabricado em chapa de aço, 
dimensão aproximada 279 x 
68 x 280mm para grampear 
simultaneamente até 150fs.  

Unid. 142,90 119,83 131,37 5 656,85 

60 

Grampeador médio com 
recarga de grampo por 
cima, apoio da base em 
polietileno e coberto em 
resina termoplástica  
fabricado em chapa de aço, 
para grampo 26/6, para 
grampear simultaneamente 
de 25 até 50fs.  

Unid. 59,90 43,83 51,87 15 778,05 

61 

Grampeador pequeno com 
recarga de grampo por 
cima, apoio da base em 
polietileno e coberto em 
resina termoplástica  
fabricado em chapa de aço, 
dimensão 130 x 38 x 53mm 
para grampear 
simultaneamente até 25fs.  

Unid. 29,90 24,27 27,09 15 406,35 

62 

Grampo 24/8 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em 
arame de aço, para 
grampear de 30 a 50 fls. 

Caixa 12,00 16,03 14,02 3 42,06 

63 

Grampo 26/6 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em 
arame de aço 

Caixa 7,30 8,14 7,72 25 193,00 
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64 

Grampo 26/8 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em 
arame de aço, para 
grampear de 30 a 50 fls. 

Caixa 9,00 9,61 9,31 10 93,10 

65 

Grampo trilho em plástico 
para pastas suspensas, na 
cor branca, embalagem 
com 50 unidades 

Embal. 12,90 12,37 12,64 50 632,00 

66 

Lacre para malote pequeno 
simples,numerado, na cor 
azul, pacote com 100 
unidades. 

Embal. 19,20 20,98 20,09 20 401,80 

67 

Lápis material grafite e 
madeira, não decorado, 
ecolapis, sextavado, nº 2=B, 
caixa com 144 unidades, cor 
do corpo em azul. FABER 
CASTEL,BIC ou similar  

Caixa - 50,14 50,14 1 50,14 

68 
Livro de registro de 
protocolo e 
correspondências 104fs 

Unid. 11,10 10,46 10,78 10 107,80 

69 

Mouse mínimo 600 DPI; 
conector padrão USB; 3 
botões (dois botões e o 
botão scroll); ergonômico; 
 desenho simétrico para uso 
por destros e canhotos; 
tamanho normal (não será 
aceito mini mouse); 
compatível com Windows e 
Linux.   

Unid. 23,70 41,81 32,76 15 491,40 

70 

Mouse pad, base para 
descanso de mouse, com 
apoio em gel para punho, 
ergonômico.  

Unid. 74,90 33,10 54,00 25 1.350,00 

71 
Papel branco, A4, 75g/m², 
medindo 210x297mm, 
resmas com 500 folhas. 

Remas 24,90 21,66 23,28 600 13.968,00 

72 

Papel casca de ovo, branco, 
180g/m², medindo 
210x297mm. Caixa com 50 
folhas. Filipaper ou similar. 

Caixa 24,40 25,98 25,19 5 125,95 

73 
Papel contact, medindo 
aproximadamente 45cm, 
rolo com 25 metros. 

Unid. 109,90 59,96 84,93 5 424,65 
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74 

Pasta aba elástico ofício 
com lombada, espessura 
0,35mm, incolor ou fumê 
Dimensões aproximadas 
235 largura x 350 altura 
mm, lombada de 4,0cm cor 
transparente. 

Unid. 5,80 4,86 5,33 10 53,30 

75 

Pasta aba elástico ofício 
simples, incolor ou fumê, 
espessura 0,35mm, 
Dimensões aproximadas 
235 largura x 350 altura 
mm, cor transparente. 

Unid. 3,30 2,88 3,09 20 61,80 

76 
Pasta AZ com 02 (dois) 
furos, com capa em verde 
piscina, azul ou preta.  

Unid. 20,90 18,01 19,46 10 194,60 

77 

Pasta com grampo trilho, de 
plástico transparente e 
fumê, tamanho aproximado 
24x34cm. 

Unid. 4,10 5,44 4,77 20 95,40 

78 
Pasta sanfonada ofício 
plástica com 31 divisórias. 

Unid. 53,40 46,64 50,02 5 250,10 

79 
Pasta tipo fichário, com 04 
furos, em plástico preto, 
ganchos em metal. 

Unid. 46,20 27,47 36,84 10 368,40 

80 
Pega fácil umequetante 
sólido para dedos, 12g com 
selo do Inmetro. 

Unid. 3,40 3,81 3,60 15 54,00 

81 

Perfurador de papel 
grande, metálico, para 
perfurar no mínimo 100 
folhas, na cor preto. 

Unid. 74,10 99,71 86,91 5 434,55 

82 

Perfurador de papel 
pequeno, metálico, para 
perfurar no mínimo 20 
folhas, na cor preto.  

Unid. 54,10 29,66 41,88 10 418,80 

83 

Pilha recarregável palito AA 
2700 mah c/2 unidades, 
pré-carregadas NiMh. De 
qualidade similar ou 
superior a duracell ou 
Panasonic.  

Embal. 40,60 33,05 36,83 30 1.104,90 

84 

Pilha recarregável palito 
AAA 1000mah, pré-
carregadas NiMh. De 
qualidade similar ou 
superior a duracell ou 
Panasonic. c/2 unidades 

Embal. 45,10 35,44 40,27 20 805,40 

85 Porta clips com ima, Unid. - 10,44 10,44 10 104,40 
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dimensão 50 x 50 x 75. 

86 
Porta durex tamanho 
pequeno, base anti 
derrapante. 

Unid. 24,90 18,02 21,46 10 214,60 

87 

Prancheta em 
polipropileno, com 
prendedor de metal, 
tamanho ofício. 

Unid. 17,30 17,63 17,47 15 262,05 

88 

Quadro branco mensal para 
parede, tela confeccionada 
em lamina melaminico 
branco que aceita escrita 
com marcadores para 
quadro branco, sobreposta 
a uma chapa de MDF12 
mm. Moldura 
confeccionada em alumínio 
natural anodizado com 
cantoneira plástica 
acabamento de parafusos 
invisível, tamanho 120 cm x 
70 cm. 

Unid. 139,90 127,15 133,53 5 667,65 

89 Régua em acrílico 30 cm. Unid. 15,00 4,71 9,86 10 98,60 

90 Régua em alumínio 30 cm. Unid. 11,40 10,33 10,87 10 108,70 

91 

Saco plástico pasta 
catálogo, com 04 furos, 
0,05mm. Caixa com 1000 
unidades. 

Embal. 209,75 110,95 160,35 3 481,05 

92 

Saco plásticos pasta 
catálogo ,sem furos, 
0,15mm. Caixa com 500 
unidades. 

Embal. 228,00 115,43 171,72 2 343,44 

93 
Suporte em acrílico para 
lápis, canetas, clips e 
bilhetes . 

Unid. 13,80 18,01 15,91 10 159,10 

94 

Teclado padrão USB com no 
mínimo 107 teclas, conexão 
USB 2.0, layout ABNT 2. 
Cor: preto. Com ajuste de 
altura. Formato e contorno 
confortáveis. Comprimento 
do cabo: 1,5m ou mais. 

Unid. 51,60 48,15 49,88 15 748,20 

95 

Tesoura escolar pequena na 
azul ou preta, cabo em 
polipropileno, lamina em 
aço inox 5, ponta 
arredondada, 12 cm. 
TRAMONTINA, MODIAL ou 

Unid. 3,90 5,80 4,85 10 48,50 
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similar. 

96 

Tesoura universal com 
lamina em aço inox e cabo 
de plástico, medindo 
aproximadamente 20cm. 
Tramontina ou similar. 

Unid. 15,00 17,99 16,50 10 165,00 

97 
Tinta para carimbo, na cor 
preta 40ml. 

Unid. 5,73 6,47 6,10 15 91,50 

98 
Tinta para carimbo, na cor 
vermelha, 40 ml. 

Unid. - 4,99 4,99 5 24,95 

Material de Copa e Cozinha R$ 3.422,44 

2 

99 
Garrafa Térmica em aço 
inox, tipo serve jato, 
capacidade de 1 litro. 

Unid. 97,90 94,37 96,14 6 576,84 

100 
Garrafa Térmica em aço 
inox, tipo serve jato, 
capacidade de 1,8 litros. 

Unid. 112,70 111,55 112,13 6 672,78 

101 
Copo branco 180ml. Caixa 
com 25 tiras de 100 copos. 

Caixa 272,50 85,40 178,95 6 1.073,70 

102 
Filtro para café, nº 103, 
com 30 unidades. 

Caixa 4,60 10,14 7,37 60 442,20 

103 

Guardanapo de mesa de 
papel, folhas simples de 
alta qualidade c/50f (12 
pacotes) 

Caixa - 5,58 5,58 30 167,40 

104 
Mexedor de café, cristal, 
cabo longo. Embalagem 
com 500 unidades. 

Unid. 10,40 9,84 10,12 6 60,72 

105 
Pano de prato liso, medindo 
aproximadamente 
40cmx70cm 100% algodão.  

Caixa - R$         5,36 5,36 80 428,80 

Gêneros Alimentícios R$ 1.504,40 

2 106 
Açúcar refinado. 
Embalagem com 01Kg. 

Unid. 5,90 5,12 5,51 30 165,30 
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107 

Café torrado e moído, 
duplamente embalado, 
sendo em caixa protetora e 
embalado a vácuo, torração 
escura, sem glúten e sem 
gordura saturada, podendo 
ser da marca Melitta ou de 
melhor qualidade, 
embalagem pacote com 
500 Gramas. 

Unid. 15,60 12,46 14,03 70 982,10 

108 
Chá misto caixa com 10 
saches cada, diversos 
sabores. 

Unid.  - 5,95 5,95 60 357,00 

CUSTO TOTAL ESTIMADO  R$   52.229,82 

 

 

 

Florianópolis, 16 de julho de 2021. 
 
 
 
 

Adm. Alessandra Otto 

CRA/SC 15.541 

Departamento de Administração 

Coren/SC 
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ANEXO II - MINUTA ATA DE REGISRO DE PREÇOS N.º XXX /2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011.926208/2021 

PAD N.º 369/2021 

 

 
 
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, divorciado, 

portadora do RG n.° 5564689 - SSP/SC e do CPF/MF n.° 307.136.330-34 e pela Tesoureira, NEIDE 

APARECIDA GOMES PEREIRA, brasileira, casada, portadora do RG nº 1672742 – SSP/SC e do 

CPF/MF n.° 529.167.909-34. 

 

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 nº............, inscrito no CPF sob o 

nº............; 

 

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

 

FISCAL DE CONTRATO  

 

Fiscal sede (Florianópolis): 

Graziela Salete de Souza, auxiliar administrativo, inscrita no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, 

telefone (48) 3224-9091 – ramal 5441, e-mail graziela.souza@corensc.gov.br. 

 
Fiscais Subseções:  

Poliane Natale Rodio Kuhnen (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 

poliane.kuhnen@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; 

Keyla Dias Rasnesvski (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   

mailto:graziela.souza@corensc.gov.br
mailto:poliane.kuhnen@corensc.gov.br
mailto:patricia.silvestrin@corensc.gov.br
mailto:liziane.nazario@corensc.gov.br
mailto:maristela.vilasboas@corensc.gov.br
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Mirian Coelho Thiel (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 

mirian.thiel@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 011/2021 – registro de 

preço para eventual aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE COPA, 

COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, bem como a classificação obtida no certame, formulamos 

e homologamos a presente Ata de Registro de Preços, nas especificações, quantidades, preços 

unitários ofertados pelas empresas classificadas no Processo Licitatório n.º 011.926208/2021. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais 

diversificados de expediente, de copa e cozinha e de gêneros alimentícios, destinados a suprir 

as necessidades da Sede e das Subseções do Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina.  

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DA ATA 

 

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

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

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
UNIDADE 
MEDIDA 

CONSUMO 
ANUAL 

PEDIDO 
MÍNIMO 

PEDIDO 
MÁXIMO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

CUSTO 
TOTAL 

(R$) 

MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ XX.XXX,XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Apagador para quadro branco, 
material com base de feltro, corpo 
em plástico altura mínima de 5cm, 
comprimento de no mínimo 15cm, 
suporte para duas canetas e tampa 
(acompanha as duas canetas para 
quadro branco) 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

2 

Aparelho Telefônico convencional, 
de mesa, com fio, na cor preta, que 
possibilite realizar ligações internas 
e externas origem nacional, com 3 
volumes de campainha, 2 tipos de 
timbre, 3 funções (flash, 
redial/rediscar e mute/mudo). 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

3 

Apoio ergonômico para pés, com 
base em ABS, estrutura em aço 
carbono zincado, com regulagem 
de inclinação, e sapatas 
antiderrapante, capacidade de 
carga de no mínimo 40kg, medida 
aproximada 480 x 320 mm na cor 
preta. (multivisão ou similar). 

Unid. 10 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

mailto:mirian.thiel@corensc.gov.br
mailto:monique.brandes@corensc.gov.br
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I 

4 
Apoio ergonômico para teclados e 
punhos, material em silicone, 
medindo 50 cm, na cor preta.  

Unid. 15 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

5 

Apontador para lápis, simples, 
corpo metálico em alumínio, peso 
18 g, lamina com tratamento anti 
ferrugem. 

Unid. 20 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

6 
Barbante de algodão cru 400g 8 
fios, rolos 297 metros de barbante. 

Rolo 3 1 3 R$ XX,XX R$ XX,XX 

7 
Barbante de polipropileno 1,5 mm, 
branca. Rendimento aproximado do 
kg/540mts. 

Kg 3 1 3 R$ XX,XX R$ XX,XX 

8 

Bexiga/Balão de Látex 9 polegadas, 
pacote com 50 unidades. Cada 
pacote deve conter apenas uma 
cor, podendo ser roxa, verde, rosa e 
azul a escolha da contratada. 

Pacote 10 5 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

9 

Bloco de notas grande, 657, auto-
adesivas, neon colorido, varias 
cores, medindo 76x102mm 100fs 
cada bloco. 3M ou similar. 

Unid. 70 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

10 

Bloco de notas pequeno, 653, auto-
adesivas, neon colorido, varias 
cores, medindo 38x50mm 100fs 
cada bloco, embalagem com 04 
blocos. 3M ou similar  

Unid. 70 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

11 
Bobina de papel Kraft 80 de 
gramatura 60cm de largura, fibra 
longa, cor pardo, com 7,5 kg 

Unid. 10 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

12 

Bobinas para relógio ponto -  papel 
térmico com durabilidade de 
impressão de 05 anos, tamanho 57 
x 300 mm, na cor amarela. 

Unid. 50 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

13 

Borracha branca, livre de PVC, com 
capa plástica protetora ergonômica. 
Produto sem capa mede 4,25 x 
2,1x1,04cm peso 15g 

Unid. 25 3 25 R$ XX,XX R$ XX,XX 

14 
Caderno brochura pequeno, capa 
dura com 96 folhas, na cor azul, 
verde ou amarelo. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

15 

Caixa de acrílico dupla com 
bandajes móveis articulável para 
folhas e correspondências, cor 
fumê, tamanho 111 x 253 x 435 
peso 642g. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

16 
Caixa de acrílico simples para 
folhas e correspondências, simples, 
cor fumê, tamanho 266 x 366 x 45. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

17 

Caixa de acrílico tripla com bandeja 
móveis articulável para folhas e 
correspondências, cor fumê, 
tamanho 180 x 253 x 515 peso 
975g. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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18 
Caixa de arquivo morto, poliondas, 
na cor azul, medindo 350 x 130 x 
245mm. 

Unid. 200 10 100 R$ XX,XX R$ XX,XX 

19 

Calculadora eletrônica, com as 
quatro operações mais 
porcentagem e raiz quadrada com 
12 dígitos, visor inclinado, com duas 
formas de energia, solar e pilha, 
medindo aproximadamente 149 x 
120 x 50 mm. Garantia mínima de 6 
meses 

Unid. 10 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

20 

Caneta esferográfica com corpo 
cristal transparente, carga azul com 
tampa na cor da tinta, esfera 1 mm; 
cx. c/ 50 sextavada com respiro. Bic 
ou similar 

Caixa 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

21 

Caneta esferográfica com corpo 
cristal transparente, carga preta 
com tampa na cor da tinta, esfera 1 
mm; cx. c/ 50 sextavada com 
respiro. Bic ou similar 

Caixa 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

22 

Caneta esferográfica com corpo 
cristal transparente, carga vermelha 
com tampa na cor da tinta, esfera 1 
mm; cx. c/ 50 sextavada com 
respiro. Bic ou similar 

Caixa 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

23 
Caneta fixa, tinta na cor preta, com 
corrente craquelada estrutura em 
aço/metal. 

Unid. 7 1 7 R$ XX,XX R$ XX,XX 

24 
Caneta hidrocor, cor azul, ponta 
média. Pilot ou similar 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

25 
Caneta hidrocor, cor preta, ponta 
média. Pilot ou similar 

Unid. 25 1 25 R$ XX,XX R$ XX,XX 

26 
Caneta hidrocor, cor verde, ponta 
média. Pilot ou similar 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

27 
Caneta hidrocor, na cor vermelha, 
ponta média. Pilot ou similar 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

28 
Caneta marcador de CD e DVD 
corpo e tampa de polipropileno tinta 
na cor preta. 

Unid. 15 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

29 

Caneta marcador para quadro 
branco, cor azul  Recarregável com 
recarga de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 7 1 7 R$ XX,XX R$ XX,XX 

30 

Caneta marcador para quadro 
branco, cor preta. Recarregável 
com recarga de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 7 1 7 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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31 

Caneta marcador para quadro 
branco, cor vermelha.  
Recarregável com recarga de 5,5 
ml com 01 refil, ponta de no mínimo 
3mm. 

Unid. 7 1 7 R$ XX,XX R$ XX,XX 

32 
Caneta marcador permanente, 
ponta grossa, recarregável na cor 
preta. 

Unid. 25 1 25 R$ XX,XX R$ XX,XX 

33 
Caneta marcador permanente, 
ponta grossa, recarregável na cor 
azul. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

34 
Caneta marcador permanente, 
ponta grossa, recarregável na cor 
verde. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

35 
Caneta marcador permanente, 
ponta grossa, recarregável na cor 
vermelha. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

36 

Caneta marca-texto, na cor 
amarela, totalmente da cor da 
caneta exceto especificações. Pilot 
ou similar. 

Unid. 50 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

37 
Caneta marca-texto, na cor laranja, 
totalmente a cor da caneta exceto 
especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

38 
Caneta marca-texto, na cor rosa, 
totalmente a cor da caneta exceto 
especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

39 
Caneta marca-texto, na cor verde, 
totalmente a cor da caneta exceto 
especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

40 

Carregador de pilha Bivolt 
recarregamento simultâneo de 
2AA/2AAA compatível a Ni-CD/Ni-
Mh, com dois leds identificador que 
diz quando esta carregada. 

Unid. 10 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

41 

Cinta elástica para unir processos, 
costura dupla, personalizados, 35 
mm de largura e 23 cm fechado, na 
cor azul marinho. 

Unid. 200 50 200 R$ XX,XX R$ XX,XX 

42 

Clips para papéis nº 1/0, em aço 
niquelado com tratamento 
antiferrugem. Embalagem com 
500g. 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

43 

Clips para papéis nº 2/0, em aço 
niquelado com tratamento 
antiferrugem. Embalagem com 
500g. 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

44 
Clips para papéis nº 4/0, em aço 
niquelado com tratamento 
antiferrugem com 500g 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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45 
Clips para papéis nº 6/0, em aço 
niquelado com tratamento 
antiferrugem embalagem com 500g 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

46 
Cola em bastão 20 gramas cada, 
tampa hermética que evita o 
ressecamento, não tóxica. 

Unid. 150 10 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

47 

Cola liquida escolar totalmente 
lavável mesmo depois de seca, 
peso 90g fórmula totalmente a base 
de água e PVA, bico contra 
entupimento e vazamento. 

Unid. 40 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

48 
Elástico amarelo, com alta 
resistência e qualidade em látex nº 
18 - embalagem com 500 gramas 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

49 
Estilete largo de plástico com eixo 
de metal lâmina 18mm de metal. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

50 

Etiqueta ink-jet/laser, tamanho  25,4 
x 66,7 mm , folha tamanho carta - 
cx com 3.000 etiquetas. Pimaco ou 
similar. 

Caixa 60 1 60 R$ XX,XX R$ XX,XX 

51 

Etiqueta ink-jet/laser, tamanho 33,9 
x101,6 mm , folha tamanho carta - 
cx com 1.400 etiquetas. Pimaco ou 
similar. 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

52 
Extrator de grampo espátula 
zincado, fabricado em chapa de aço 
fina e fria. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

53 

Fita adesiva dupla face 
24mmx1,5m, Cor branca tipo 
espuma, 3M ou similar. 
Composição Papel Siliconizado, 
Espuma de Polietileno e Adesivo 
Acrílico. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

54 
Fita adesiva em papel Kraft 
48mmx50m. 3M ou similar  

Unid. 50 1 50 R$ XX,XX R$ XX,XX 

55 
Fita adesiva pequena transparente 
polipropileno 12mmx30m. 3M ou 
similar 

Unid. 30 2 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

56 
Fita adesiva transparente 
polipropileno 48mmx50m. 3M ou 
similar  

Unid. 40 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

57 

Fitilho plástico decorativo, rolo de 
50 metros com espessura de 5 mm. 
Nas cores roxa, verde, rosa e azul a 
escolha da contratada. 

Rolo 10 8 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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58 

Flag´s adesivo, marcador de 
paginas embalagem com 100 
folhas, sendo 2 blocos com 50 
folhas, sistema de puxa fácil saindo 
um por vez, material plastificado. 
3M ou similar. 

Unid. 15 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

59 

Grampeador grande com recarga 
de grampo por cima, apoio da base 
em polietileno e coberto em resina 
termoplástica  fabricado em chapa 
de aço, dimensão aproximada 279 x 
68 x 280mm para grampear 
simultaneamente até 150fs.  

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

60 

Grampeador médio com recarga de 
grampo por cima, apoio da base em 
polietileno e coberto em resina 
termoplástica  fabricado em chapa 
de aço, para grampo 26/6, para 
grampear simultaneamente de 25 
até 50fs.  

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

61 

Grampeador pequeno com recarga 
de grampo por cima, apoio da base 
em polietileno e coberto em resina 
termoplástica  fabricado em chapa 
de aço, dimensão 130 x 38 x 53mm 
para grampear simultaneamente até 
25fs.  

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

62 

Grampo 24/8 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em arame de 
aço, para grampear de 30 a 50 fls. 

Caixa 3 1 3 R$ XX,XX R$ XX,XX 

63 
Grampo 26/6 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em arame de aço 

Caixa 25 1 25 R$ XX,XX R$ XX,XX 

64 

Grampo 26/8 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em arame de 
aço, para grampear de 30 a 50 fls. 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

65 
Grampo trilho em plástico para 
pastas suspensas, na cor branca, 
embalagem com 50 unidades 

Embal. 50 1 50 R$ XX,XX R$ XX,XX 

66 
Lacre para malote pequeno 
simples,numerado, na cor azul, 
pacote com 100 unidades. 

Embal. 20 5 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

67 

Lápis material grafite e madeira, 
não decorado, ecolapis, sextavado, 
nº 2=B, caixa com 144 unidades, 
cor do corpo em azul. FABER 
CASTEL,BIC ou similar  

Caixa 1 1 1 R$ XX,XX R$ XX,XX 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 011/2021 – Coren/SC                                                                                                             Página 57 de 77 
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 

  

68 
Livro de registro de protocolo e 
correspondências 104fs 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

69 

Mouse mínimo 600 DPI; conector 
padrão USB; 3 botões (dois botões 
e o botão scroll); ergonômico; 
 desenho simétrico para uso por 
destros e canhotos; tamanho 
normal (não será aceito mini 
mouse); compatível com Windows e 
Linux.   

Unid. 15 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

70 
Mouse pad, base para descanso de 
mouse, com apoio em gel para 
punho, ergonômico.  

Unid. 25 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

71 
Papel branco, A4, 75g/m², medindo 
210x297mm, resmas com 500 
folhas. 

Remas 600 10 100 R$ XX,XX R$ XX,XX 

72 

Papel casca de ovo, branco, 
180g/m², medindo 210x297mm. 
Caixa com 50 folhas. Filipaper ou 
similar. 

Caixa 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

73 
Papel contact, medindo 
aproximadamente 45cm, rolo com 
25 metros. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

74 

Pasta aba elástico ofício com 
lombada, espessura 0,35mm, 
incolor ou fumê 
Dimensões aproximadas 235 
largura x 350 altura mm, lombada 
de 4,0cm cor transparente. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

75 

Pasta aba elástico ofício simples, 
incolor ou fumê, espessura 
0,35mm, 
Dimensões aproximadas 235 
largura x 350 altura mm, cor 
transparente. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

76 
Pasta AZ com 02 (dois) furos, com 
capa em verde piscina, azul ou 
preta.  

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

77 
Pasta com grampo trilho, de 
plástico transparente e fumê, 
tamanho aproximado 24x34cm. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

78 
Pasta sanfonada ofício plástica com 
31 divisórias. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

79 
Pasta tipo fichário, com 04 furos, 
em plástico preto, ganchos em 
metal. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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80 
Pega fácil umequetante sólido para 
dedos, 12g com selo do Inmetro. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

81 
Perfurador de papel grande, 
metálico, para perfurar no mínimo 
100 folhas, na cor preto. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

82 
Perfurador de papel pequeno, 
metálico, para perfurar no mínimo 
20 folhas, na cor preto.  

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

83 

Pilha recarregável palito AA 2700 
mah c/2 unidades, pré-carregadas 
NiMh. De qualidade similar ou 
superior a duracell ou Panasonic.  

Embal. 30 1 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

84 

Pilha recarregável palito AAA 
1000mah, pré-carregadas NiMh. De 
qualidade similar ou superior a 
duracell ou Panasonic. c/2 unidades 

Embal. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

85 
Porta clips com ima, dimensão 50 x 
50 x 75. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

86 
Porta durex tamanho pequeno, 
base anti derrapante. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

87 
Prancheta em polipropileno, com 
prendedor de metal, tamanho ofício. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

88 

Quadro branco mensal para parede, 
tela confeccionada em lamina 
melaminico branco que aceita 
escrita com marcadores para 
quadro branco, sobreposta a uma 
chapa de MDF12 mm. Moldura 
confeccionada em alumínio natural 
anodizado com cantoneira plástica 
acabamento de parafusos invisível, 
tamanho 120 cm x 70 cm. 

Unid. 5 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

89 Régua em acrílico 30 cm. Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

90 Régua em alumínio 30 cm. Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

91 
Saco plástico pasta catálogo, com 
04 furos, 0,05mm. Caixa com 1000 
unidades. 

Embal. 3 1 3 R$ XX,XX R$ XX,XX 

92 
Saco plásticos pasta catálogo ,sem 
furos, 0,15mm. Caixa com 500 
unidades. 

Embal. 2 1 2 R$ XX,XX R$ XX,XX 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 011/2021 – Coren/SC                                                                                                             Página 59 de 77 
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 

  

93 
Suporte em acrílico para lápis, 
canetas, clips e bilhetes . 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

94 

Teclado padrão USB com no 
mínimo 107 teclas, conexão USB 
2.0, layout ABNT 2. Cor: preto. Com 
ajuste de altura. Formato e contorno 
confortáveis. Comprimento do cabo: 
1,5m ou mais. 

Unid. 15 3 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

95 

Tesoura escolar pequena na azul 
ou preta, cabo em polipropileno, 
lamina em aço inox 5, ponta 
arredondada, 12 cm. 
TRAMONTINA, MODIAL ou similar. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

96 

Tesoura universal com lamina em 
aço inox e cabo de plástico, 
medindo aproximadamente 20cm. 
Tramontina ou similar. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

97 
Tinta para carimbo, na cor preta 
40ml. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

98 
Tinta para carimbo, na cor 
vermelha, 40 ml. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

MATERIAL DE COPA E COZINHA.............................................................................................. R$ XXXX,XX 

II 

99 
Garrafa Térmica em aço inox, tipo 
serve jato, capacidade de 1 litro. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

100 
Garrafa Térmica em aço inox, tipo 
serve jato, capacidade de 1,8 litros. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

101 
Copo branco 180ml. Caixa com 25 
tiras de 100 copos. 

Caixa 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

102 
Filtro para café, nº 103, com 30 
unidades. 

Caixa 60 10 60 R$ XX,XX R$ XX,XX 

103 
Guardanapo de mesa de papel, 
folhas simples de alta qualidade 
c/50f (12 pacotes) 

Embal. 30 10 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

104 
Mexedor de café, cristal, cabo 
longo. Embalagem com 500 
unidades. 

Embal. 6 10 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

105 
Pano de prato com estampa, 
medindo aproximadamente 40 cm 
x 70 cm 100% algodão.  

Unid. 80 5 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS......................................................................................................... R$ X.XXX,XX 
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II 

106 
Açúcar refinado. Embalagem com 
01Kg. 

Unid. 30 10 50 R$ XX,XX R$ XX,XX 

107 

Café torrado e moído, duplamente 
embalado, sendo em caixa 
protetora e embalado a vácuo, 
torração escura, sem glúten e sem 
gordura saturada, podendo ser da 
marca Melitta ou de melhor 
qualidade, embalagem pacote com 
500 Gramas. 

Unid. 70 10 50 R$ XX,XX R$ XX,XX 

108 
Chá misto caixa com 10 saches 
cada, diversos sabores. 

Unid. 60 10 60 R$ XX,XX R$ XX,XX 

CUSTO TOTAL.............................................................................................................................. R$ XX.XXX,XX 

 

 
2. DA VALIDADE DA ATA  

 

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

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

assinatura. 

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

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

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

 
3. DO PAGAMENTO  

 

3.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo fiscal operacional; 

3.2. A nota fiscal deverá ser emitida pelo Fornecedor, discriminando individualmente os itens 

conforme a ordem de execução recebida; 

3.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal da Ata de 

Registro de Preços, será de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data do atesto; 

3.4. O pagamento será feito por meio de depósito na conta corrente do Fornecedor ou boleto 

bancário; 

3.5. Para execução do pagamento, o Fornecedor deverá fazer constar como beneficiário/cliente, 

da Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, o Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina, CNPJ nº 75.308.106/0001-56, e ainda, o número da Ordem de 

Execução, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente do Fornecedor, e a 

descrição clara e sucinta do objeto; 

3.6. Sobre o valor da nota fiscal, o Coren/SC fará as retenções devidas ao INSS e as dos 

impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012; 

3.7. O Fornecedor deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos 

comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação; 
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3.8. Caso o Fornecedor seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar 

no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma da Instrução Normativa SRF nº 

1.234, de 11/01/2012, assinada pelo seu representante legal; 

3.9. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada qualquer 

penalidade. 

 
4. ENTREGA E ACEITAÇÃO DO MATERIAL   

 

4.1. As quantidades serão adquiridas por demanda, observadas as quantidades mínimas por 

pedido previstas no item 2.1 da Ata de Registro de Preços. 

4.2. Os pedidos de materiais a serem entregues na sede em Florianópolis serão realizados 

sempre que houver necessidade, respeitando as quantidades mínimas a serem solicitadas. 

4.3. A fim de diminuir os custos com fretes os pedidos a serem entregues nas subseções 

respeitarão o prazo de 03 (três) meses entre cada solicitação, com valor total mínimo de 

R$300,00 (trezentos reais) para o Grupo 01, de mesmo endereço de entrega e R$ 200,00 

(duzentos reais) para o Grupo 02.  

4.4. Para este valor poderá ser emitida mais de uma Ordem de Execução, desde que 

encaminhadas no mesmo dia ao Fornecedor. 

4.5. Os itens licitados devem ser entregues em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da 

ordem de execução. Devendo ser entregue no horário das 08h ás 17h e em local indicado 

na ordem de execução, nos endereços abaixo descritos: 

Sede Florianópolis: Av. Mauro Ramos, 224, 7º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 

88.020-300; 

Subseção Blumenau: Rua XV de Novembro, 1336, Ed. Brasília, sala 47, Centro, 

Blumenau/SC, CEP: 89.010-002; 

Subseção Caçador: Av. Barão do Rio Branco, 1260, Ed. Caraguatá, sala 23, Centro, 

Caçador/SC, CEP: 89.500-000; 

Subseção Chapecó: Rua Marechal Deodoro, 400 E, Ed. Piemonte Executivo, sala 

508, Centro, Chapecó/SC, CEP: 89.802-140; 

Subseção Criciúma: Rua Getulio Vargas, 440, Centro Com. Empresarial Euclides 

Crevanzi, salas 202, Centro, Criciúma/SC, CEP: 88.801-500; 

Subseção Joinville: Rua Dona Francisca, 260, Ed. Deville, 13º andar, salas 1.308 / 

1.310, Centro, Joinville/SC, CEP 89.201-250; 

Subseção Lages: Rua Benjamin Constant, 28, Ed. Executivo Cepar, sala 100, 

Lages/SC, CEP: 89.502-100. 

4.6. Havendo questões relativas aos prazos e condições de entrega ora estabelecidos, a 

Contratada poderá se comunicar com o Setor de Almoxarifado do Coren/SC através do 

telefone: (48) 3224-9091, com Graziela Salete de Souza ou endereço eletrônico: 

graziela.souza@corensc.gov.br. 

mailto:graziela.souza@corensc.gov.br
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4.7. Os materiais adquiridos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 
5. FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

 

5.1. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelos 

colaboradores a seguir: 

 Fiscal Master - Sede: Graziela Salete de Souza, auxiliar administrativo, telefone (48) 

3224-9091; Responsável por emitir as Ordens de Execução. 

 Fiscais Operacionais – Sede em Florianópolis: Graziela Salete de Souza. Subseções 

os auxiliares administrativos: Poliane Natale Rodio Kuhnen (Caçador);  Patrícia Bueno 

Silvestrin (Lages); Liziane Gomes Nazário (Criciúma); Maristela Vilas Boas (Chapecó); 

Mirian Coelho Thiel (Joinville) e Monique Brandes (Blumenau). 

5.2. Os fiscais da Ata de Registro de Preços terão autoridade para:  

 Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;  

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

prazo para sua retirada do local da execução dos serviços. 

5.3. A existência desse acompanhamento não exime o Fornecedor de quaisquer 

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

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

 

6.1. Cumprir integralmente o objeto do presente termo de referência, do Edital e seus Anexos e 

desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a proposta apresentada; 

6.2. Entregar os materiais que se refere o objeto do presente termo de referência conforme as 

condições, requisitos e exigências estabelecidas e no prazo máximo estipulado no item 3, 

após o recebimento da ordem de execução, na quantidade especificada; 

6.3. Providenciar a imediata correção das evidências apontadas pelo Contratante quanto às 

condições dos materiais, respeitando o prazo estabelecido pela presente Coren/SC; 

6.4. Manter, durante toda a execução da relação contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

6.5. Submeter-se a fiscalização por parte do Coren/SC; 

6.6. Assumir a responsabilidade por todos os serviços relacionados com a execução do objeto 

desta licitação, bem como assegurar condições materiais, logísticas, recursos humanos, 

máquinas, ferramentas e equipamentos para a realização e entrega do objeto licitado, 

respeitando os prazos; 
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6.7. Responsabilizar-se e responder integralmente pelos danos caudados ao Coren/SC ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e entrega do 

objeto licitado, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega 

do local de destino, se assim for preciso; 

6.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possa ser vítimas seus empregados e 

prepostos, durante a execução dos serviços e/ou entrega do material do objeto licitado e em 

especial quando nas dependências do Coren/SC, ou em qualquer outro local onde estejam 

prestando os serviços, devendo adotar as providências exigidas na legislação em vigor; 

6.9. Assumir responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas seus empregados no desempenho dos serviços; 

6.10. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos 

serviços e/ou entrega do material licitado; 

6.11. Executar os serviços e/ou entrega do material referente ao objeto licitado somente mediante 

autorização expressa da Coren/SC, por meio de ordem de execução; 

6.12. Levar imediatamente ao conhecimento do Coren/SC qualquer fato extraordinário ou anormal 

que ocorra durante a execução dos serviços e entrega do material para adoção de medidas 

cabíveis, bem como comunicar por escrito e de forma detalhada todo tipo de acidente que 

eventualmente venha a ocorrer. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO COREN/SC  

 

7.1. Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante do Fornecedor; 

7.2. Realizar os pagamentos devidos ao Fornecedor, nos prazos e condições estabelecidas 

neste termo de referência e na ata de registro de preços; 

7.3. Receber e atestar as notas apresentadas pelo Fornecedor, de conformidade com o material 

adquirido/recebido; 

7.4. Comunicar ao Fornecedor a ocorrência de divergência entre o material adquirido e a nota 

fiscal, promovendo a devolução da nota para correção; 

7.5. É prerrogativa do Coren/SC, proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento 

do objeto desta licitação, sem prejuízo da responsabilidade da licitante vencedora, avaliar a 

qualidade do objeto, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, bem como, exigir o 

cumprimento de todos os itens deste processo, segundo suas especificações; 

7.6. Notificar o Fornecedor por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do 

objeto, fixando prazo para a sua correção; 

7.7. Comunicar oficialmente o Fornecedor por quaisquer falhas verificadas no cumprimento da 

Ata de Registro de Preços; 
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7.8. Encaminhar ao Fornecedor os serviços a serem executados, detalhando e prestando-lhe 

todas as informações necessárias à execução da tarefa, por meio da expedição de Ordem 

de Execução. 

8. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

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

mediante anuência do Coren/SC, desde que devidamente justificada a vantagem e 

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

no Decreto nº 7.892/2013.  

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

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

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

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

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

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

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

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Coren/SC e 

órgãos participantes. 

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

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

registrados nesta Ata de Registro de Preços para o Coren/SC e órgãos participantes. 

8.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo 

de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Coren/SC e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem.  

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

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

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

aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o Coren/SC e 

participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

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

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

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

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

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

informando as ocorrências ao Coren/SC. 

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

solicitada em até 90 dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
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8.7. Caberá ao Coren/SC autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 

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

pelo órgão não participante. 

 
9. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO 

 

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

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

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

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

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

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

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

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

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

mercado observará a classificação original. 

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

puder cumprir o compromisso, o Coren/SC poderá:  

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

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

dos motivos e comprovantes apresentados; e 

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

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

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

vantajosa 

9.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

9.7.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

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

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

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

praticados no mercado; ou 

9.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

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

9.8. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos subitens 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.4 será 

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

defesa. 

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

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

e justificados:  
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9.9.1. por razão de interesse público; ou 

9.9.2. a pedido do fornecedor. 

 
10. DAS PENALIDADES 

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

estabelecidas no Edital.  

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

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

compromisso assumido injustificadamente, nos termos do artigo 49, §1º do Decreto nº 

10.024/19.  

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

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

exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos 

participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade 

(art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

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

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

cancelamento do registro do fornecedor. 

  
11. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

11.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, condições de pagamento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 

anexado ao Edital respectivo. 

11.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do artigo 

12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

11.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 11, §4º do Decreto nº 

7.892/2014. 

11.3.1. Este Cadastro de Reserva será utilizado no caso de impossibilidade de atendimento pelo 

primeiro colocado registrado nesta Ata, na hipótese do cancelamento do seu registro. 

11.3.2. A habilitação das licitantes que comporão o Cadastro de Reserva, nas mesmas condições 

consignadas no Edital de Licitação, será efetuada quando da assinatura da respectiva ata 

pelas mesmas, e como condição para tanto. 
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        Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 

que, depois de lidas e achadas em ordem, vão assinadas pelas partes e encaminhadas cópia 

aos demais órgãos participantes (se houver). 

 

 

 

Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2021 

 
 
 

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

Presidente do Coren/SC 
 
 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Neide Aparecida Gomes Pereira  

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 011.926208/2021 
Pregão Eletrônico n.º 011/2021 – Coren/SC 

 

Nome da empresa Licitante:______________________________________________________ 
CNPJ:_________________________________________________________________________ 
Endereço completo:_____________________________________________________________ 
Telefone/Fax:___________________________________________________________________ 
E-mail:_________________________________________________________________________ 

 

Nome Preposto:___________________________________________________ 

CPF Preposto:___________________________________________________ 

Telefone Preposto:___________________________________________________ 

 E-mail Preposto:_____________________________________________________ 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
UNIDADE 
MEDIDA 

CONSUMO 
ANUAL 

PEDIDO 
MÍNIMO 

PEDIDO 
MÁXIMO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

CUSTO 
TOTAL 

(R$) 

MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ XX.XXX,XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Apagador para quadro branco, 
material com base de feltro, corpo 
em plástico altura mínima de 5cm, 
comprimento de no mínimo 15cm, 
suporte para duas canetas e tampa 
(acompanha as duas canetas para 
quadro branco) 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

2 

Aparelho Telefônico convencional, 
de mesa, com fio, na cor preta, que 
possibilite realizar ligações internas 
e externas origem nacional, com 3 
volumes de campainha, 2 tipos de 
timbre, 3 funções (flash, 
redial/rediscar e mute/mudo). 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

3 

Apoio ergonômico para pés, com 
base em ABS, estrutura em aço 
carbono zincado, com regulagem 
de inclinação, e sapatas 
antiderrapante, capacidade de 
carga de no mínimo 40kg, medida 
aproximada 480 x 320 mm na cor 
preta. (multivisão ou similar). 

Unid. 10 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

4 
Apoio ergonômico para teclados e 
punhos, material em silicone, 
medindo 50 cm, na cor preta.  

Unid. 15 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

5 
Apontador para lápis, simples, 
corpo metálico em alumínio, peso 
18 g, lamina com tratamento anti 

Unid. 20 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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I 

ferrugem. 

6 
Barbante de algodão cru 400g 8 
fios, rolos 297 metros de barbante. 

Rolo 3 1 3 R$ XX,XX R$ XX,XX 

7 
Barbante de polipropileno 1,5 mm, 
branca. Rendimento aproximado do 
kg/540mts. 

Kg 3 1 3 R$ XX,XX R$ XX,XX 

8 

Bexiga/Balão de Látex 9 polegadas, 
pacote com 50 unidades. Cada 
pacote deve conter apenas uma 
cor, podendo ser roxa, verde, rosa e 
azul a escolha da contratada. 

Pacote 10 5 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

9 

Bloco de notas grande, 657, auto-
adesivas, neon colorido, varias 
cores, medindo 76x102mm 100fs 
cada bloco. 3M ou similar. 

Unid. 70 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

10 

Bloco de notas pequeno, 653, auto-
adesivas, neon colorido, varias 
cores, medindo 38x50mm 100fs 
cada bloco, embalagem com 04 
blocos. 3M ou similar  

Unid. 70 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

11 
Bobina de papel Kraft 80 de 
gramatura 60cm de largura, fibra 
longa, cor pardo, com 7,5 kg 

Unid. 10 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

12 

Bobinas para relógio ponto -  papel 
térmico com durabilidade de 
impressão de 05 anos, tamanho 57 
x 300 mm, na cor amarela. 

Unid. 50 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

13 

Borracha branca, livre de PVC, com 
capa plástica protetora ergonômica. 
Produto sem capa mede 4,25 x 
2,1x1,04cm peso 15g 

Unid. 25 3 25 R$ XX,XX R$ XX,XX 

14 
Caderno brochura pequeno, capa 
dura com 96 folhas, na cor azul, 
verde ou amarelo. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

15 

Caixa de acrílico dupla com 
bandajes móveis articulável para 
folhas e correspondências, cor 
fumê, tamanho 111 x 253 x 435 
peso 642g. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

16 
Caixa de acrílico simples para 
folhas e correspondências, simples, 
cor fumê, tamanho 266 x 366 x 45. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

17 

Caixa de acrílico tripla com bandeja 
móveis articulável para folhas e 
correspondências, cor fumê, 
tamanho 180 x 253 x 515 peso 
975g. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

18 
Caixa de arquivo morto, poliondas, 
na cor azul, medindo 350 x 130 x 
245mm. 

Unid. 200 10 100 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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19 

Calculadora eletrônica, com as 
quatro operações mais 
porcentagem e raiz quadrada com 
12 dígitos, visor inclinado, com duas 
formas de energia, solar e pilha, 
medindo aproximadamente 149 x 
120 x 50 mm. Garantia mínima de 6 
meses 

Unid. 10 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

20 

Caneta esferográfica com corpo 
cristal transparente, carga azul com 
tampa na cor da tinta, esfera 1 mm; 
cx. c/ 50 sextavada com respiro. Bic 
ou similar 

Caixa 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

21 

Caneta esferográfica com corpo 
cristal transparente, carga preta 
com tampa na cor da tinta, esfera 1 
mm; cx. c/ 50 sextavada com 
respiro. Bic ou similar 

Caixa 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

22 

Caneta esferográfica com corpo 
cristal transparente, carga vermelha 
com tampa na cor da tinta, esfera 1 
mm; cx. c/ 50 sextavada com 
respiro. Bic ou similar 

Caixa 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

23 
Caneta fixa, tinta na cor preta, com 
corrente craquelada estrutura em 
aço/metal. 

Unid. 7 1 7 R$ XX,XX R$ XX,XX 

24 
Caneta hidrocor, cor azul, ponta 
média. Pilot ou similar 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

25 
Caneta hidrocor, cor preta, ponta 
média. Pilot ou similar 

Unid. 25 1 25 R$ XX,XX R$ XX,XX 

26 
Caneta hidrocor, cor verde, ponta 
média. Pilot ou similar 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

27 
Caneta hidrocor, na cor vermelha, 
ponta média. Pilot ou similar 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

28 
Caneta marcador de CD e DVD 
corpo e tampa de polipropileno tinta 
na cor preta. 

Unid. 15 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

29 

Caneta marcador para quadro 
branco, cor azul  Recarregável com 
recarga de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 7 1 7 R$ XX,XX R$ XX,XX 

30 

Caneta marcador para quadro 
branco, cor preta. Recarregável 
com recarga de 5,5 ml com 01 refil, 
ponta de no mínimo 3mm. 

Unid. 7 1 7 R$ XX,XX R$ XX,XX 

31 

Caneta marcador para quadro 
branco, cor vermelha.  
Recarregável com recarga de 5,5 
ml com 01 refil, ponta de no mínimo 
3mm. 

Unid. 7 1 7 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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32 
Caneta marcador permanente, 
ponta grossa, recarregável na cor 
preta. 

Unid. 25 1 25 R$ XX,XX R$ XX,XX 

33 
Caneta marcador permanente, 
ponta grossa, recarregável na cor 
azul. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

34 
Caneta marcador permanente, 
ponta grossa, recarregável na cor 
verde. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

35 
Caneta marcador permanente, 
ponta grossa, recarregável na cor 
vermelha. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

36 

Caneta marca-texto, na cor 
amarela, totalmente da cor da 
caneta exceto especificações. Pilot 
ou similar. 

Unid. 50 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

37 
Caneta marca-texto, na cor laranja, 
totalmente a cor da caneta exceto 
especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

38 
Caneta marca-texto, na cor rosa, 
totalmente a cor da caneta exceto 
especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

39 
Caneta marca-texto, na cor verde, 
totalmente a cor da caneta exceto 
especificações. Pilot ou similar. 

Unid. 30 3 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

40 

Carregador de pilha Bivolt 
recarregamento simultâneo de 
2AA/2AAA compatível a Ni-CD/Ni-
Mh, com dois leds identificador que 
diz quando esta carregada. 

Unid. 10 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

41 

Cinta elástica para unir processos, 
costura dupla, personalizados, 35 
mm de largura e 23 cm fechado, na 
cor azul marinho. 

Unid. 200 50 200 R$ XX,XX R$ XX,XX 

42 

Clips para papéis nº 1/0, em aço 
niquelado com tratamento 
antiferrugem. Embalagem com 
500g. 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

43 

Clips para papéis nº 2/0, em aço 
niquelado com tratamento 
antiferrugem. Embalagem com 
500g. 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

44 
Clips para papéis nº 4/0, em aço 
niquelado com tratamento 
antiferrugem com 500g 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

45 
Clips para papéis nº 6/0, em aço 
niquelado com tratamento 
antiferrugem embalagem com 500g 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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46 
Cola em bastão 20 gramas cada, 
tampa hermética que evita o 
ressecamento, não tóxica. 

Unid. 150 10 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

47 

Cola liquida escolar totalmente 
lavável mesmo depois de seca, 
peso 90g fórmula totalmente a base 
de água e PVA, bico contra 
entupimento e vazamento. 

Unid. 40 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

48 
Elástico amarelo, com alta 
resistência e qualidade em látex nº 
18 - embalagem com 500 gramas 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

49 
Estilete largo de plástico com eixo 
de metal lâmina 18mm de metal. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

50 

Etiqueta ink-jet/laser, tamanho  25,4 
x 66,7 mm , folha tamanho carta - 
cx com 3.000 etiquetas. Pimaco ou 
similar. 

Caixa 60 1 60 R$ XX,XX R$ XX,XX 

51 

Etiqueta ink-jet/laser, tamanho 33,9 
x101,6 mm , folha tamanho carta - 
cx com 1.400 etiquetas. Pimaco ou 
similar. 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

52 
Extrator de grampo espátula 
zincado, fabricado em chapa de aço 
fina e fria. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

53 

Fita adesiva dupla face 
24mmx1,5m, Cor branca tipo 
espuma, 3M ou similar. 
Composição Papel Siliconizado, 
Espuma de Polietileno e Adesivo 
Acrílico. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

54 
Fita adesiva em papel Kraft 
48mmx50m. 3M ou similar  

Unid. 50 1 50 R$ XX,XX R$ XX,XX 

55 
Fita adesiva pequena transparente 
polipropileno 12mmx30m. 3M ou 
similar 

Unid. 30 2 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

56 
Fita adesiva transparente 
polipropileno 48mmx50m. 3M ou 
similar  

Unid. 40 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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57 

Fitilho plástico decorativo, rolo de 
50 metros com espessura de 5 mm. 
Nas cores roxa, verde, rosa e azul a 
escolha da contratada. 

Rolo 10 8 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

58 

Flag´s adesivo, marcador de 
paginas embalagem com 100 
folhas, sendo 2 blocos com 50 
folhas, sistema de puxa fácil saindo 
um por vez, material plastificado. 
3M ou similar. 

Unid. 15 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

59 

Grampeador grande com recarga 
de grampo por cima, apoio da base 
em polietileno e coberto em resina 
termoplástica  fabricado em chapa 
de aço, dimensão aproximada 279 x 
68 x 280mm para grampear 
simultaneamente até 150fs.  

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

60 

Grampeador médio com recarga de 
grampo por cima, apoio da base em 
polietileno e coberto em resina 
termoplástica  fabricado em chapa 
de aço, para grampo 26/6, para 
grampear simultaneamente de 25 
até 50fs.  

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

61 

Grampeador pequeno com recarga 
de grampo por cima, apoio da base 
em polietileno e coberto em resina 
termoplástica  fabricado em chapa 
de aço, dimensão 130 x 38 x 53mm 
para grampear simultaneamente até 
25fs.  

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

62 

Grampo 24/8 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em arame de 
aço, para grampear de 30 a 50 fls. 

Caixa 3 1 3 R$ XX,XX R$ XX,XX 

63 
Grampo 26/6 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em arame de aço 

Caixa 25 1 25 R$ XX,XX R$ XX,XX 

64 

Grampo 26/8 na cor prata, 
galvanizado caixa com 5000 
unidades material em arame de 
aço, para grampear de 30 a 50 fls. 

Caixa 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

65 
Grampo trilho em plástico para 
pastas suspensas, na cor branca, 
embalagem com 50 unidades 

Embal. 50 1 50 R$ XX,XX R$ XX,XX 

66 
Lacre para malote pequeno 
simples,numerado, na cor azul, 
pacote com 100 unidades. 

Embal. 20 5 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 011/2021 – Coren/SC                                                                                                             Página 74 de 77 
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 

  

67 

Lápis material grafite e madeira, 
não decorado, ecolapis, sextavado, 
nº 2=B, caixa com 144 unidades, 
cor do corpo em azul. FABER 
CASTEL,BIC ou similar  

Caixa 1 1 1 R$ XX,XX R$ XX,XX 

68 
Livro de registro de protocolo e 
correspondências 104fs 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

69 

Mouse mínimo 600 DPI; conector 
padrão USB; 3 botões (dois botões 
e o botão scroll); ergonômico; 
 desenho simétrico para uso por 
destros e canhotos; tamanho 
normal (não será aceito mini 
mouse); compatível com Windows e 
Linux.   

Unid. 15 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

70 
Mouse pad, base para descanso de 
mouse, com apoio em gel para 
punho, ergonômico.  

Unid. 25 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

71 
Papel branco, A4, 75g/m², medindo 
210x297mm, resmas com 500 
folhas. 

Remas 600 10 100 R$ XX,XX R$ XX,XX 

72 

Papel casca de ovo, branco, 
180g/m², medindo 210x297mm. 
Caixa com 50 folhas. Filipaper ou 
similar. 

Caixa 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

73 
Papel contact, medindo 
aproximadamente 45cm, rolo com 
25 metros. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

74 

Pasta aba elástico ofício com 
lombada, espessura 0,35mm, 
incolor ou fumê 
Dimensões aproximadas 235 
largura x 350 altura mm, lombada 
de 4,0cm cor transparente. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

75 

Pasta aba elástico ofício simples, 
incolor ou fumê, espessura 
0,35mm, 
Dimensões aproximadas 235 
largura x 350 altura mm, cor 
transparente. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

76 
Pasta AZ com 02 (dois) furos, com 
capa em verde piscina, azul ou 
preta.  

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

77 
Pasta com grampo trilho, de 
plástico transparente e fumê, 
tamanho aproximado 24x34cm. 

Unid. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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78 
Pasta sanfonada ofício plástica com 
31 divisórias. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

79 
Pasta tipo fichário, com 04 furos, 
em plástico preto, ganchos em 
metal. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

80 
Pega fácil umequetante sólido para 
dedos, 12g com selo do Inmetro. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

81 
Perfurador de papel grande, 
metálico, para perfurar no mínimo 
100 folhas, na cor preto. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

82 
Perfurador de papel pequeno, 
metálico, para perfurar no mínimo 
20 folhas, na cor preto.  

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

83 

Pilha recarregável palito AA 2700 
mah c/2 unidades, pré-carregadas 
NiMh. De qualidade similar ou 
superior a duracell ou Panasonic.  

Embal. 30 1 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

84 

Pilha recarregável palito AAA 
1000mah, pré-carregadas NiMh. De 
qualidade similar ou superior a 
duracell ou Panasonic. c/2 unidades 

Embal. 20 1 20 R$ XX,XX R$ XX,XX 

85 
Porta clips com ima, dimensão 50 x 
50 x 75. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

86 
Porta durex tamanho pequeno, 
base anti derrapante. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

87 
Prancheta em polipropileno, com 
prendedor de metal, tamanho ofício. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

88 

Quadro branco mensal para parede, 
tela confeccionada em lamina 
melaminico branco que aceita 
escrita com marcadores para 
quadro branco, sobreposta a uma 
chapa de MDF12 mm. Moldura 
confeccionada em alumínio natural 
anodizado com cantoneira plástica 
acabamento de parafusos invisível, 
tamanho 120 cm x 70 cm. 

Unid. 5 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

89 Régua em acrílico 30 cm. Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

90 Régua em alumínio 30 cm. Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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91 
Saco plástico pasta catálogo, com 
04 furos, 0,05mm. Caixa com 1000 
unidades. 

Embal. 3 1 3 R$ XX,XX R$ XX,XX 

92 
Saco plásticos pasta catálogo ,sem 
furos, 0,15mm. Caixa com 500 
unidades. 

Embal. 2 1 2 R$ XX,XX R$ XX,XX 

93 
Suporte em acrílico para lápis, 
canetas, clips e bilhetes . 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

94 

Teclado padrão USB com no 
mínimo 107 teclas, conexão USB 
2.0, layout ABNT 2. Cor: preto. Com 
ajuste de altura. Formato e contorno 
confortáveis. Comprimento do cabo: 
1,5m ou mais. 

Unid. 15 3 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

95 

Tesoura escolar pequena na azul 
ou preta, cabo em polipropileno, 
lamina em aço inox 5, ponta 
arredondada, 12 cm. 
TRAMONTINA, MODIAL ou similar. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

96 

Tesoura universal com lamina em 
aço inox e cabo de plástico, 
medindo aproximadamente 20cm. 
Tramontina ou similar. 

Unid. 10 1 10 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

97 
Tinta para carimbo, na cor preta 
40ml. 

Unid. 15 1 15 R$ XX,XX R$ XX,XX 

 

98 
Tinta para carimbo, na cor 
vermelha, 40 ml. 

Unid. 5 1 5 R$ XX,XX R$ XX,XX 

MATERIAL DE COPA E COZINHA.............................................................................................. R$ X.XXX,XX 

II 

99 
Garrafa Térmica em aço inox, tipo 
serve jato, capacidade de 1 litro. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

100 
Garrafa Térmica em aço inox, tipo 
serve jato, capacidade de 1,8 litros. 

Unid. 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

101 
Copo branco 180ml. Caixa com 25 
tiras de 100 copos. 

Caixa 6 1 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 

102 
Filtro para café, nº 103, com 30 
unidades. 

Caixa 60 10 60 R$ XX,XX R$ XX,XX 

103 
Guardanapo de mesa de papel, 
folhas simples de alta qualidade 
c/50f (12 pacotes) 

Embal. 30 10 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

104 
Mexedor de café, cristal, cabo 
longo. Embalagem com 500 
unidades. 

Embal. 6 10 6 R$ XX,XX R$ XX,XX 
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105 
Pano de prato com estampa, 
medindo aproximadamente 40 cm 
x 70 cm 100% algodão.  

Unid. 80 5 30 R$ XX,XX R$ XX,XX 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS......................................................................................................... R$ X.XXX,XX 

II 

106 
Açúcar refinado. Embalagem com 
01Kg. 

Unid. 30 10 50 R$ XX,XX R$ XX,XX 

107 

Café torrado e moído, duplamente 
embalado, sendo em caixa 
protetora e embalado a vácuo, 
torração escura, sem glúten e sem 
gordura saturada, podendo ser da 
marca Melitta ou de melhor 
qualidade, embalagem pacote com 
500 Gramas. 

Unid. 70 10 50 R$ XX,XX R$ XX,XX 

108 
Chá misto caixa com 10 saches 
cada, diversos sabores. 

Unid. 60 10 60 R$ XX,XX R$ XX,XX 

CUSTO TOTAL.............................................................................................................................. R$ XX.XXX,XX 

 

As Licitantes deverão adaptar a tabela acima aos lotes/grupos de seu interesse, e deverão 

indicar a Marca e o Modelo dos itens ofertados. 

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

Eletrônica. 

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

 

Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 011/2021 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 011/2021 do Coren/SC, e seus Anexos; 

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

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

 

 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2021 

___________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 


