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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018.926208/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2022 

 

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE – EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS - COOP PARA OS GRUPOS/LOTES II 

E III (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 020, de 14 de janeiro de 2022, do Presidente do 

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

Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com modo de disputa ABERTO e FECHADO, 

visando ao REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços de ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS E HOSPEDAGENS, 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: 15 DE FEVEREIRO DE 2022 

HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras    

CÓDIGO UASG: 926208 

OBJETO: ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E HOSPEDAGENS 

 

A Licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 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 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. Além das demais legislações pertinentes ao objeto. 

O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.corensc.gov.br e www.gov.br/compras, ou 

ainda, junto à sede do Coren/SC, localizada na Av. Mauro Ramos, n.° 224, Edifício Centro Executivo 

Mauro Ramos, 7° andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-300. 

 

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

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

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

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

Sistema Comprasnet (www.gov.br/compras) 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. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 

3.1 Em cumprimento ao disposto no art. 48, I, da Lei Complementar n.º 123/2006, no art. 6º do 

Decreto n.º 8.538/2015 e no art. 34 da Lei n.º 11.488/2007, somente poderão participar do 

Grupo/Lote II e III deste certame as Licitantes microempresas e empresas de pequeno porte e as 

sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o 

limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, uma vez que os 

valores estimados para a aquisição pretendidas nos referidos Grupos/Lotes é inferior a R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). 

3.1.1 Para os Grupos/Lotes II e III, a empresa deverá providenciar o registro de sua condição 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo 

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

ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei 

Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007 . 

3.2 Para o Grupo I é admitida a ampla participação das Licitantes interessadas. 

3.3 Poderão participar desta Licitação os interessados que atendam a todas as exigências e 

condições constantes deste Edital e que: 

http://www.gov.br/compras


 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 003/2022 – Coren/SC                                                                                                                    Página 3 de 67 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

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

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

www.corensc.gov.br 

  

3.3.1 Estejam previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF e perante o Sistema Eletrônico Comprasnet, por meio do site 

www.gov.br/compras, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico 

Comprasnet; 

3.1.1.1 Para ter acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas 

junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu 

funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização; 

3.1.1.2 O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao Coren/SC 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

3.3.2 Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo 

com as condições contidas neste Edital, bem como que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório. 

3.1.2.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a 

declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na 

fase de habilitação, o disposto no item 12.16 deste Edital. 

3.1.2.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 

sujeitará a Licitante às sanções previstas no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, 

ressalvado o disposto no subitem 3.1.2.1. 

3.3.3 Manifestarem, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 

empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos quatorze anos (art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988).  

http://www.gov.br/compras
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3.4 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva da Licitante, não sendo o Coren/SC, em nenhum caso, responsável 

pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome da Licitante no 

Sistema Eletrônico. A Licitante deverá dispor, por seus próprios meios, dos recursos materiais e 

tecnológicos necessários ao acesso e operação do Sistema Eletrônico. 

3.5 O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina não se responsabilizará por eventual 

desconexão no Sistema Eletrônico.  

3.6 Fica VEDADA a participação na presente Licitação:  

3.6.1 De empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do Coren/SC, em 

observância ao disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93; 

3.6.2 De empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 

Coren/SC, durante o prazo da sanção aplicada (inciso III do artigo 87 da Lei n.º 

8.666/93); 

3.6.3 De empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

sua reabilitação (inciso IV do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93); 

3.6.4 De empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 

aplicada (artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002); 

3.6.5 De sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.6.6 De empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; 

3.6.7 De empresa concordatária ou que se encontre em processo de dissolução ou 

liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, sob concurso de 

credores, fusão, cisão ou incorporação; 

3.6.8 De sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

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

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 

não agem representando interesses econômicos em comum; 

3.6.9 Para os Grupos/Lotes II e III - de empresa que não se enquadre como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, nos termos do item 3.1. 
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4. DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

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

www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

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

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

inerentes a este Pregão. 

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

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

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

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

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

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

aqueles se tornem desatualizados.  

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

momento da habilitação. 

5. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1      A Licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário 

marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase 

de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. 

5.1.2 Até a abertura da Sessão Eletrônica, as Licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta anteriormente apresentada. 

5.1.3 Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável. 

5.1.4 A manutenção de proposta até a data de abertura da Sessão Eletrônica implica 

obrigatoriedade no cumprimento das disposições nela contidas, assumindo a Licitante, 

http://www.gov.br/compras
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caso vencedora, o compromisso de executar o objeto conforme especificação e 

exigências deste Edital. 

5.2 Deverá constar da proposta para cada item do grupo/lote: 

a) no campo “preço”: o preço no valor unitário de cada item do grupo/lote cotado 

(quantidades estimadas já informadas no Sistema). O Sistema Comprasnet fará, 

automaticamente, a totalização dos valores das propostas apresentadas para os 

itens/grupos/lotes; 

b) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: o detalhamento do objeto, 

quando couber, sem alternativas, ou conforme item 5.2.1; 5.2.2, e 5.2.3; 

5.2.1 No campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, não havendo informação adicional, 

em atendimento à exigência do Sistema, basta  que a empresa declare no citado 

campo que a proposta está de acordo com o Edital. 

5.2.2 Não será admitida, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, a inclusão de 

qualquer informação que permita identificar o autor da proposta, sob pena de 

desclassificação. 

5.2.3 O uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa. 

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 A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

Sessão Eletrônica. 

5.5 No valor da proposta deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, fretes, custos e despesas, 

diretos ou indiretos, e demais encargos, não sendo admitidos pleitos de acréscimos, a esse ou a 

qualquer titulo, devendo o produto ser fornecido ao Coren/SC sem ônus adicionais. 

5.5.1 A Contratada arcará com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto desta 

Licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 

artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.  

5.5.2 O disposto acima deve ser observado, ainda, para os custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte e insumos. 
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5.6 A Licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.7 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu represente, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a Sessão Pública, assim 

como as declarações eventualmente firmadas, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao 

Coren/SC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

5.8 Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo 

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua 

desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pelo 

Pregoeiro. 

5.9 Nos valores propostos, ocorrendo discrepância entre o valor expresso em algarismos e por 

extenso, será considerado este último. 

5.10 Na falta de indicação dos valores por extenso, as propostas serão aceitas desde que não 

comprometa o entendimento claro do valor cotado. 

5.11 A apresentação da proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à legislação 

pertinente e ao Edital e seus Anexos. 

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

validade, serão considerados aqueles previstos no Edital. 

5.13 As Licitantes poderão prestar esclarecimentos e/ou informações complementares, desde que 

isso não importe modificação das condições propostas. 

5.14 Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa e na 

proposta especifica, prevalecerão as da proposta. 

5.15 Na apresentação da proposta, o que exceder aos requisitos estabelecidos no presente Edital não 

será considerado como vantagem para o julgamento final da proposta. Por outro lado, em não se 

preenchendo os requisitos mínimos exigidos, será desclassificada automaticamente a 

proponente, observadas as disposições editalícias. 
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5.16 A Licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, sujeitando-se 

às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio a erro de julgamento. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA 
 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2 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.  

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

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

participarão da fase de lances. 

6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

6.5 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. 

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

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

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

pelo sistema. 

6.8 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$ 

0,50 (zero vírgula cinquenta centavos). 
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6.9 Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

6.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11 Encerrado prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.11.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13 Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

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

registrado em primeiro lugar. 

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

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16 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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6.17 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. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

melhor oferta. 

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

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

6.22 Haverá 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. 

6.22.1 no país; 

6.22.2 por empresas brasileiras; 

6.22.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país; 

6.22.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

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

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

propostas ou os lances empatados. 

6.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

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

seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

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

demais licitantes; 
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6.24.2 O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

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

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

7.1 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. 

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

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

Os preços ofertados não poderão ultrapassar os valores máximos da contratação definidos no 

Termo de Referência. 

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

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

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

7.2.2 A desclassificação de um único item por preço excessivo ensejará a desclassificação 

da proposta para todo o grupo/lote. 

7.3 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. 

7.3.1 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.  

7.4 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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7.5 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. 

7.6 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. 

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

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

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

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

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

horário para a sua continuidade. 

7.9 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. 

7.9.1 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; 

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

demais licitantes.  

7.10 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. 

7.11 A que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será 

desclassificada e SUJEITAR-SE-Á ÀS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 
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7.12 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. 

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

exequibilidade. 

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

Coren/SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

7.15 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
8.1 Para os Grupos/Lotes II e III, por se tratar de licitação com participação exclusiva de 

microempresas, empresas de pequeno porte, nos termos do item 3.1 deste Edital, não se aplica 

o critério de desempate trazido pela Lei Complementar n.º 123/2006. 

9. DA HABILITAÇÃO  
 

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

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

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

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

a. SICAF;  

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

c. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

d. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  

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

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

Jurídica do TCU (https://certidoe-sapf.apps.tcu.gov.br/). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoe-sapf.apps.tcu.gov.br/
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9.1.2 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. 

9.2 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. 
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9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

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

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

inabilitação. 

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

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

integridade do documento digital. 

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

aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

da matriz. 

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

documentação relacionada nos itens a seguir. 

9.8 Habilitação Jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

9.8.3 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; 

9.8.4 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; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.8.5 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; 

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

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o artigo 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

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

autorização; 

9.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.9 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2 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; 

9.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4 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; 

9.9.5 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; 

9.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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9.9.7 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; 

9.9.8 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. 

9.10 Qualificação econômico-finaceira: 

9.10.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da pessoa jurídica. 

9.10.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, regulamentos e registrados na Junta Comercial, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão 

pública de abertura deste pregão, devendo comprovar. 

9.10.2.1 Patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, quando qualquer dos índices de Liquidez Geral, Liquidez 

Corrente e Solvência Geral for igual ou inferior a 1. 

9.11 Qualificação Técnica: 

9.11.1 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da Licitante, 

comprovando já ter executado, ou estar executando, contrato que contenha serviços de 

natureza semelhante aos ora licitados, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado. 

9.11.2 As Licitantes participantes do Grupo/Lote 01, deverão apresentar atestado de 

capacidade técnica de coordenação/organização de ao menos 1 (um) evento para 200 

(duzentas) participantes. 

9.11.3 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. 

9.11.4 Será aceito o somatório de atestados de períodos concomitantes para comprovação da 

capacidade técnica, desde que para itens ou serviços diferentes dentre os 

contemplados por esse Edital. 
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9.12 Serão, também, exigidos os seguintes documentos complementares: 

9.12.1 Certificado de registro da empresa no sistema de cadastro de pessoas físicas e 

jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo – CADASTUR – do Ministério do 

Turismo, dentro da validade, nos termos do artigo 21, inciso IV da Lei Federal n.º 

11.771 de 17 de setembro de 2008. 

9.12.1.1 A Licitante deve apresentar o registro no CADASTUR – do Ministério do 

Turismo como organizadora de eventos, nos termos estabelecidos no 

instrumento convocatório. 

9.12.2 A Licitante deverá apresentar para o Grupo/Lote 01 declaração de que possui ou 

instalará escritório de representação no Estado de Santa Catarina, a ser comprovado 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência da Ata de 

Registro de Preços, a fim de facilitar as reuniões com a Comissão de Educação 

Continuada e com aos fiscais desta ata, quando do planejamento dos eventos. 

9.13 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. 

9.14 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. 

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

habilitação. 

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

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

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de cinco (05) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 
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9.17 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. 

9.18 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. 

9.19 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. 

9.20 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. 

9.21 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 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; 
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10.1.5 conter a descrição do objeto, a unidade de fornecimento e a quantidade estimada a ser 

registrada; 

10.1.6 conter os preços unitário e total de cada item e, o preço global do grupo, expressos em 

moeda corrente nacional, sendo os valores unitário e total em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso; 

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 

003/2022 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, 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 Lei 
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Complementar 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. 

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 DA 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. 
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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; 

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. 
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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. 

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 ADMINISTRATIVAS 
 

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

que: 

18.1.1 Cometer fraude fiscal; 

18.1.2 Apresentar documento ou fizer declaração falsa; 
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18.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.4 Não assinar a Ata ou Contrato no prazo estabelecido; 

18.1.5 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

18.1.6 Não mantiver a proposta; 

18.1.7 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.8 Falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

18.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

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

injustificadamente. 

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

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

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

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

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

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

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

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

conduta do licitante; 

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

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

prazo de até 2 (dois) anos; 

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

pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

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

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

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

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

18.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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18.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

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

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

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

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

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

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

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

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

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

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

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

público. 

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

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

419 do Código Civil. 

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

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

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

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

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.   DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

Executivo Mauro Ramos, 7° andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-300. 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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19.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

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

da impugnação. 

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

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

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

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

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

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

elaboração do Edital e dos anexos. 

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

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

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

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

participantes e a Administração. 

20.   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Coren/SC, e correrão sob a seguinte 

rubrica orçamentária: 

20.1.1 Rubrica 33.90.039.002.028 – Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 

Simpósios e Reuniões. 

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. 
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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 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 São partes integrantes deste Edital 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, 21 de janeiro de 2022 

 
 

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 018.926208/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2022 

 

 

1. OBJETO GERAL 

 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresas especializadas para o registro de 

preço dos serviços de organização de eventos e hospedagens, confecção de materiais destinados 

a homenagens e transporte em eventos, visando dar suporte a todas as atividades de 

operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do 

Estado de Santa Catarina em atendimento às demandas do Conselho Regional de Santa Catarina. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Tabela 01 – Descrição do Objeto 

Grupo Item Descrição 
Pedido 

Mínimo 

Pedido 

Máximo 

Pedido 

Estimado 

 

1 

Lanche de intervalo 1 - Rol mínimo de produtos oferecidos: 

01(uma) opção de sanduíche, 01(uma) opção de salgado assado 

(mini pão de queijo, mini pão de batata com recheio, mini pizzas, 

empadinha com recheios de diversos sabores, pastéis de forno de 

sabores diversos), 02 (duas) opções de doce (bolo, mini croissant, 

mini sonhos e mini folheados); 01(um) tipo de suco de fruta, café, 

leite, chá, água mineral. Uma das opções de doce deverá atender às 

restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando 

identificadas.  Quantidade mínima por pessoa: 10 unidades 

15 400 3.500 

2 

Lanche especial – Rol mínimo de produtos oferecidos: 

refrigerante (no mínimo três variedades, cada qual com versões 

normal e light/diet), suco de frutas integral (no mínimo duas 

variedades, sendo ao menos uma não adoçada ou light/diet, 

devidamente identificada), tábua de frios (queijos, salames, 

presuntos e azeitonas), canapés (quatro variedades assadas e fritas,  

cesta de minipães ou torradinhas acompanhadas de no mínimo 2 

(duas) pastas/terrines e outros 2 (dois) tipos de barquete, com 

sabores diferente), prato quente (podendo ser risoto, penne com 

lascas de carne, escondidinho ou equivalente), mini doces simples 

(quatro  variedades, podendo ser: brigadeiro, casadinho, cajuzinho 

ou equivalentes), ou doces em potinho para serem comidos com 

colher (brigadeiro, mousses ou similares). No mínimo uma das 

opções de salgado e uma das opções de doce deverá atender às 

restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando 

identificadas. Quantidade mínima por pessoa: 15 unidades 

15 200 500 
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3 

Almoço/Janta: Salada: vegetais folhosos, vegetais crus e cozidos 

e duas opões de frutas da estação. Pratos principais: 2 (dois) tipos 

de carne (vermelha e branca e/ou pescado), com respectivas 

guarnições; acompanhamentos: arroz branco ou com vegetais e 

feijão; Guarnição: batata assada ou frita, legumes souté, legumes 

cozidos; bebidas: 1 (um) copo de 300 ml de suco de fruta ou 

refrigerante, ou água mineral com ou sem gás. Sobremesa: 2 (dois) 

tipos: entre doces, frutas e sorvetes; 

15 500 1.000 

4 Garrafa Térmica de Café (1,8 litros) 1 10 60 

5 Garrafa Térmica de Leite (1,8 litros) 1 10 20 

6 Garrafão de Água Mineral (20 litros), incluindo suporte. 1 10 30 

7 

Serviço de Hospedagem: Apartamentos Duplos contendo ar 

condicionado, TV, camas individuais, frigobar. Incluindo café da 

manhã, próximo ao local do evento. Valor total para 02 pessoas. 
1 70 400 

8 

Locação Espaço Físico 1: Sala que disponha simultaneamente de: 

auditório com capacidade mínima de 30 e máxima de 100 pessoas 

com cadeira individual estofada e sem braço; espaço para almoço e 

jantar para no mínimo 30 pessoas e máxima de 100; sala de apoio 

com capacidade mínima para 40 pessoas (em formato de 

auditório). O local deverá ter infraestrutura de mesa de som, caixas 

acústicas suficientes para o ambiente, dois microfones sem fios e 

cabeamentos suficientes para atender o evento.  

1 diária 10diárias 10 

9 

Locação Espaço Físico 2: Sala que disponha simultaneamente de: 

auditório com capacidade mínima de 100 e máxima de 300 pessoas 

com cadeira individual estofada e sem braço; espaço para almoço e 

jantar para no mínimo 100 pessoas e máxima de 300; sala de apoio 

com capacidade mínima para 40 pessoas (em formato de 

auditório). O local deverá ter infraestrutura de mesa de som, caixas 

acústicas suficientes para o ambiente, três microfones sem fios e 

cabeamentos suficientes para atender o evento. 

1 diária 7 diárias 07 

10 

Locação Espaço Físico 3: Sala que disponha simultaneamente de: 

auditório com capacidade mínima de 300 e máxima de 500 pessoas 

com cadeira individual estofada e sem braço; espaço para almoço e 

jantar para no mínimo 300 pessoas e máxima de 500; sala de apoio 

com capacidade mínima para 40 pessoas (em formato de 

auditório). O local deverá ter infraestrutura de som. 

1 diária 5 diárias 05 

11 

Locação de equipamentos de sonorização e vídeo - Eventos 

Internos Pequenos. Locação de sonorização apropriada para 

espaços de auditório tamanho pequeno a médio e projeção. Rol 

mínimo de equipamentos: 02 microfones sem fio, 01 microfone 

com fio, pedestal modelo girafa, 2 caixas de som amplificadas ou 

amplificador externo, mesa analógica de 8 canais. Roll mínimo de 

equipamentos de projeção: 1 computador (com placa de vídeo 

dedicada e processador Intel i5 2410M ou AMD Atlhon Phenom 

II), 1 projetor multimídia 3.000 ansi lumens, 1 passador de slides, 

1 telões de 150 polegadas. Com instalação no local do evento 

concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação 

não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por 

profissional responsável pela operação (com operador de som).  

1 10diárias 20 
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12 

Serviço de decoração Tipo 01: arranjo floral tipo jardineira para 

colocação ao pé da mesa diretora, com flores do campo naturais. 

Tamanho 60cm de largura e 50cm de altura. As cores das flores 

serão especificadas na ordem de execução ou no email de 

detalhamento dos serviços. Colocação em local determinado pela 

organização e retirada após o evento. 

1 05 05 

13 

Serviço de decoração Tipo 02: arranjos com flores e folhagens, 

pufes e mesas para decoração do espaço físico referente aos itens 

8, 9 e 10. 
1 05 05 

14 

Backdrop/Treliça: montagem e desmontagem em local indicado 

na ordem de execução para abrigar banner fornecido pelo 

Coren/SC. A colocação e retirada do banner deverá ser feita pela 

empresa contratada. O banner é de posse do Coren/SC. Tamanho 

ajustável até 3,50 L x 3,00 H podendo variar de acordo com o pé 

direito do local.  

1 5 diárias 5 

15 

Recepcionista: Apresentar-se devidamente trajada com uniforme, 

ter experiência, polidez no tratamento com autoridades, 

experiência em logística de eventos e auxílio de palco. Carga 

horária 08 horas. 

1 10 20 

16 

Garçom: capacitado para exercer a função, carga horária de 06 

(seis) horas. Apresentar-se devidamente trajado com uniforme, ter 

experiência, polidez no tratamento com autoridades, experiência 

em logística de eventos e auxílio de palco. 

1 15diárias 15 

17 

Mestre de Cerimônia: capacitado para exercer a função, carga 

horária de 04 (quatro) horas. Deverá apresentar-se trajado 

devidamente com roupa clássica (traje social), ter experiência e 

desenvoltura na apresentação de eventos e no trato com 

autoridades. 

1 5 diárias 05 

18 

Fotógrafo: cobertura fotográfica em evento. Diária de 04 (quatro) 

horas. Imagens produzidas em alta resolução. As fotografias 

deverão ser entregues em CD/DVD após o dia de trabalho. 

1diária 5 diárias 05 

19 

Filmagem: cobertura de imagens em evento. Diária de 04 (quatro) 

horas. Imagens produzidas em alta resolução. As imagens deverão 

ser entregues em DVD após o dia de trabalho.   

1 diária 5 diárias 5 

02 

20 

Placa de Homenagem: Placa em aço inox escovado, no tamanho 

de 20cm x 14cm, gravada em baixo relevo e estojo de tecido 

sintético de  24cm x 18cm. 

1 10 30 

21 

Troféu: troféu em acrílico cristal 6 mm, com recorte especial a 

laser no formato da logo, com sobreposição de acrílico azul e 

cinza, ambos em 2mm e impressão UV. Tamanho 20 cm, base em 

acrílico cristal 8 mm. Plaquinha em aço escovado com gravação 

individual. Base 12x8cm.  

10 40 100 

22 

Medalha Personalizada - Medalha em liga metálica zamac, 

cunhada em ambos os lados - frente com possibilidade de 

ilimitados níveis de relevo e o verso com possibilidade de dois 

níveis de relevo (alto e baixo relevo). Banho de superfície com 

acabamento brilhante ou envelhecido, podendo ser solicitado nas 

cores ouro, prata ou bronze. Aplicação de esmalte colorido na 

parte frontal, conforme arte. No verso deverá ser aplicada etiqueta 

adesiva com cobertura resinada para colocação de informações 

complementares. Tamanho da medalha 7 cm de diâmetro e 

espessura mínima de 3mm. Fita de poliéster sublimada 

1 40 50 
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personalizada nos 2 lados, com no mínimo 2cm de largura por 

80cm de comprimento. O prazo para entrega do pedido é de 10 

dias corridos, a contar do envio da arte, informações para etiquetas 

do verso e autorização de fornecimento (o que ocorrer por último). 

03 

23 

Locação de van para passageiros - Locação de van (tipo sprinter) 

com motorista uniformizado e celular, combustível, ar-

condicionado, cinto de segurança, documentação em dia, seguro de 

cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros. 

Capacidade mínima para 16 pessoas e em plenas condições de uso, 

para transporte de palestrantes e convidados do evento. 

Quilometragem de até 200 km. Adaptado para transporte de 

pessoas com deficiência ou portadora de patologias especiais, 

quando solicitado. Quando o transporte for contratado para área 

urbana a diária é limitada às 12h. 

1 5 diárias 20 

24 

Locação de carro de passeio 1 - Com motorista profissional 

uniformizado e celular, documentação em dia, ar-condicionado, 

combustível, capacidade para 04 pessoas, ano de fabricação do 

veículo não inferior a 2020, em perfeito estado de conservação, 

seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a 

terceiros, para transporte de palestrantes e convidados do evento. 

Veículo tipo Sedan. Diária limitada às 12 (doze) horas e 

quilometragem até 250 km. 

1 5 diárias 45 

25 

Locação de carro de passeio 2 - Com motorista profissional 

uniformizado e celular, documentação em dia, ar-condicionado, 

combustível, capacidade para 04 pessoas, ano de fabricação do 

veículo não inferior a 2020, em perfeito estado de conservação, 

seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a 

terceiros, para transporte de palestrantes e convidados do evento. 

Veículo tipo Sedan. Diária limitada às 12 (doze) horas e 

quilometragem livre.  

1 3 6 

26 

Caminhão tipo baú: fornecimento de caminhão baú, com 

motorista e 02 (dois) ajudantes, para transporte de mobiliário e 

equipamentos, seguro de cobertura integral sem franquia. Quando 

o transporte for contratado para área urbana a diária é limitada às 

12 (doze) horas, distância máxima a ser percorrida por dia até 200 

km. Incluindo combustível.  

1 5 5 

 

3. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados 

em Ordem de Execução própria de cada evento, a ser emitida pelo Coren/SC, a depender da 

programação dos eventos, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato. 

3.2 Os locais serão definidos por ocasião da emissão da Ordem de Execução do evento, podendo 

ocorrer em qualquer cidade do Estado de Santa Catarina. 

3.3 No Grupo 01, quando de eventos em que a Ordem de Execução for de valor total igual ou superior 

a R$ 7.000,00 (sete mil reais) caberá a Contratada a coordenação do evento, mantendo um 

coordenador presencial, o qual será o contato responsável do Coren/SC pelo evento. 
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3.4 A Contratante reserva-se do direito de fazer uso de profissionais cedidos, ou do próprio quadro de 

funcionários para realizar serviços tais como o de cerimonialista, mestre de cerimônia, ou qualquer 

outro de que disponha circunstancialmente para atender a determinado evento, sem obrigação de 

contratação. 

3.5 A Contratada deve observar que alguns itens poderão ser contratados em conjunto ou de maneira 

isolada conforme apresentado na descrição detalhada na ordem de execução. 

3.6 A prestação de serviços compreenderá a organização, a execução e o acompanhamento da 

preparação da infraestrutura física e logística para a realização dos eventos. 

3.7 A execução dos serviços é de inteira responsabilidade da contratada, bem como o pagamento de 

taxas e quaisquer despesas associadas aos serviços. 

3.8 A Contratante poderá solicitar, a qualquer tempo, inclusive durante a realização do evento, outros 

itens que constam neste termo de referência, ficando sujeito à concordância e disponibilidade de 

atendimento por parte da Contratada. 

3.9 Deverá ser exigido das empresas participantes do processo no Grupo 1, Atestado de Capacidade 

Técnica de coordenação/organização de ao menos 01 (um) evento para 200 (duzentos) 

participantes. 

3.10 A contratada do Grupo 1 deverá ter um escritório em Santa Catarina a fim de facilitar as reuniões 

com a Comissão de Educação Continuada e com aos fiscais desta ata, quando do planejamento 

dos eventos. 

4. DOS TRANSPORTES 

 

Requisitos mínimos para os serviços de Transporte (Grupo 3): 

4.1 Os veículos deverão encontrar-se em perfeito estado de conservação e manutenção, abastecidos, 

limpos interna e externamente, e com a documentação exigida no ato da entrega; 

4.2 É vedada a sublocação de carros de praça (táxi) ou por aplicativo; 

4.3 O abastecimento e os custos destes serão efetuados pela Contratada; 

4.4 A Contratada irá responsabilizar-se por todas as despesas com multas de trânsito, taxas, impostos 

e outras que venham a serem determinadas pela legislação pertinente; 

4.5 Os veículos deverão contar com SEGURO DE PROTEÇÃO TOTAL em caso de roubo, furto, 

colisão e incêndio, incluindo proteção adicional de danos materiais a bens de terceiros e danos 

pessoais a terceiros; 

4.6 A contratada deverá manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos 

obrigatórios (ex: validade carga/extintor de incêndio); 

4.7 Finda cada operação, a devolução do veículo à empresa será automática, além de não haver a 

necessidade de vistoria para devolução, uma vez que o veículo será conduzido por pessoa 

indicada pela empresa, que deterá a posse permanente do veículo, mesmo atuando em nome do 

Coren/SC; 

4.8 Item 24 Locação de carro de passeio 1: Haverá, após o decurso das 12h (doze) horas, tolerância 

de 30 (trinta) minutos para finalização/cumprimento dos serviços, passando a empresa Contratada 
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a ter direito a cobrança de fração/metade da diária, ou de diária inteira, sendo sua fração/metade 

correspondente ao período de 30 minutos a 06:00h, e inteira superior a 06:00 horas até o limite de 

12:00h, considerando, para tanto, a tolerância de 00:30 min. para cada diária de 12:00 horas; 

4.9 Item 24 Locação de carro de passeio 1: Haverá, após o decurso dos 250km, a empresa Contratada 

a ter direito a cobrança de fração da quilometragem que ultrapassar os 250km. Não sendo 

acumulativo com o item 4.8. 

5. DA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS 

 

5.1 A locação de espaços adequados para a realização dos eventos, quando solicitado, ficará sujeita à 

aprovação da Contratante; 

5.2 Nas contratações de espaço para realização da atividade, atender às seguintes características:  

a) ser local de fácil acesso, inclusive com estrutura acessível para pessoas com deficiência;  

b) possuir banheiros higienizados, de acordo com a legislação sanitária, e de fácil acesso para 

todos os participantes;  

c) possuir iluminação e ventilação adequadas e ar condicionado silencioso;  

d) possuir infraestrutura para instalação dos equipamentos eletrônicos e similares;  

e) possuir pontos de internet ou link de acesso;  

f) conter espaço disponível para atender aos serviços de coffee-break;  

g) possuir local apropriado para utilização como sala de apoio. 

6. DAS ACOMODAÇÕES 

 

6.1 As acomodações oferecidas nos serviços de hospedagens deverão ser em unidades confortáveis 

para duas pessoas. O hotel deverá ter capacidade suficiente para atender a demanda do evento, 

de preferência acomodando todos os participantes, devendo ainda garantir total segurança aos 

hóspedes, em localização adequada ao atendimento dos objetivos do evento, considerando a 

facilidade de acesso e proximidade aos locais de realização dos eventos; 

6.2 Nas diárias deverão estar inclusos cafés da manhã e taxas de serviços. Quaisquer despesas 

extras, tais como lavanderia, telefone, frigobar, entre outras, serão de responsabilidade do hóspede 

convidado e deverá ser quitado no momento do check-out. 

7. DA ALIMENTAÇÃO 

 

7.1 A Ordem de Execução contendo as informações de dia, local, horário, cardápio e quantidade de 

pessoas para cada fornecimento será realizada pelas fiscais do contrato, via e-mail, em até 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência do evento, bem como informado seu cancelamento no 

mesmo prazo; 

7.2 Havendo alterações de datas, horários, cardápio e quantidade de pessoas, a Contratada será 

informada com antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas; 
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7.3 Todos os gêneros alimentícios, condimentos ou quaisquer outros componentes utilizados na 

elaboração dos lanches deverão estar no prazo de validade e em perfeitas condições de 

conservação, higiene e apresentação. A empresa contratada deverá atender às exigências da 

Vigilância Sanitária para esse ramo de atividade; 

7.4 Os alimentos deverão ser entregues bem acondicionados, em embalagens térmicas e higiênicas 

que proporcionem sua perfeita conservação até o momento de serem consumidos; 

7.5 Todos os sucos e refrigerantes deverão estar acondicionados de forma a preservar sua qualidade e 

temperatura, tanto durante o transporte, quanto durante o período disponibilizado para consumo, 

permanecendo sempre gelado; 

7.6 Os lanches deverão estar prontos e a mesa montada com antecedência máxima de 15 (quinze) 

minutos ao horário programado para a realização do intervalo de coffee break; 

7.7 A Contratada deverá fornecer todos os insumos necessários, e em número suficiente, para o 

acondicionamento e disponibilização do coffee break quando da realização dos eventos e, ainda, 

toalhas, copos, louças, talheres, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre 

outros que se fizerem necessários, limpos e em bom estado de uso, sem que estejam trincados, 

quebrados ou lascados, bem como retirar do evento os mesmos quando autorizado pelo Coren/SC, 

arcando com todas as despesas provenientes desse serviço, uma vez que os utensílios 

necessários durante a prestação do serviço, bem como sua preservação, serão de 

responsabilidade da Contratada; 

7.8 Os serviços de coffe break deverão incluir toalhas de mesa, copos plásticos, mexedor de café, 

guardanapos, pratos e talheres descartáveis, sache de açucares e adoçante; 

7.9 O tempo estipulado para o coffee break é indeterminado e o recolhimento dos insumos previstos 

nos itens 1, 2 e 3 é de incumbência da Contratada e poderá ser realizado quando finalizado o 

evento ou próximo ao final do expediente, em caixas apropriadas para tal; 

7.10 Quando for solicitada água em galão de 20 litros, deverá ser disponibilizado suporte para o galão e 

copos descartáveis em número compatível. 

8. LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 O objeto contratado deverá ser entregue conforme a necessidade da Contratante, a partir de 

Ordens de Execução que serão enviadas por meio eletrônico (e-mail); 

8.2 Os serviços poderão ser prestados nas dependências do Coren/SC ou em outros locais não 

definidos, dentro do Estado de Santa Catarina; 

8.3 O Coren/SC deverá emitir com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do evento, bem 

como informado seu cancelamento no mesmo prazo, Ordem de Execução especificando os 

serviços e quantidades a serem fornecidos; 

8.4 Para eventos que envolvam os itens 7 a 23 e item 26 as Ordens de Execução serão emitidas no 

mínimo com 07 (sete) dias de antecedência; 

8.5 O deslocamento de todos os envolvidos na prestação dos serviços, bem como o transporte de todo 

material e/ou equipamentos necessários para o fornecimento do objeto, ficará a critério e a 
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expensas da Contratada, que se responsabilizará pela integridade dos itens entregues, e pelo seu 

manuseio nas dependências do local de realização do evento. 

9. DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 Da Fiscalização 

9.2 A fiscalização do contrato será feita pela Secretaria do Coren/SC: 

• Fiscal máster: Chefe de Gabinete a assessora Kátia dos Passos, telefone (48) 3029-5452; 

• Fiscal operacional: Secretária executiva Priscila P. Nascimento, telefone (48) 3029-5470; 

9.3 Os fiscais do contrato terão autoridade para: 

• Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;  

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

prazo para sua retirada do local da execução dos serviços; 

• Verificar a conformidade da prestação dos serviços de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do contrato; 

9.4 Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando todas as 

ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos; 

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

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

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

10.1 Fica autorizada a subcontratação parcial dos itens deste termo de referência; 

10.2 Na hipótese da subcontratação de parte do objeto contratado, a Contratada deverá assumir 

inteira responsabilidade técnica e operacional pela execução do Contrato/instrumento hábil, 

zelando pela observância de todas as obrigações firmadas com o Coren/SC, não podendo, sob 

qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por eventuais problemas e/ou 

irregularidades constatadas; 

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

11.1 O Sistema de Registro de Preço terá vigência por um período de 12 (doze) meses, contados a 

partir da assinatura da Ata; 

11.2 As obrigações e responsabilidades intrínsecas ao fornecimento, não se restringem à vigência 

contratual. 

12. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

12.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações deste termo de referência; 
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12.2 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; 

12.3 Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Coren/SC para realização 

dos serviços; 

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

representante da Contratada; 

12.5 Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas; 

12.6 Solicitar a substituição dos serviços prestados inadequadamente ou que não atenderem às 

especificações do objeto constantes no Termo de Referência; 

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

fixando prazo para a sua correção; 

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

problemas; 

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

estabelecidos. 

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

13.1 Manter, durante o período de fornecimento, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

13.2 Designar, por escrito, preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências 

durante a execução deste objeto; 

13.3 Informar à Contratante, sempre que houver alteração, do nome, do endereço e do telefone do 

responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações; 

13.4 Executar todo o serviço no prazo e nas condições conforme consta neste Termo de Referência; 

13.5 A Contratada deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

• Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes 

desta aquisição. 

• Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 

não manterão nenhum vínculo empregatício com o Coren/SC. 

• Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando forem vítimas os seus empregados durante o período de entrega e 

fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do Coren/SC. 

• Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

Contrato. 

• Custos da mão de obra, dos materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços, 

inclusive quando houver necessidade de reposição ou substituição. 
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• Deslocamento de pessoal e transporte interno e externo de todo o material e equipamentos 

necessários à execução dos serviços. 

13.6 A Contratada deverá assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços, bem 

como, por todos os ônus, licenças, alvarás e outras despesas concernentes à execução dos 

serviços, inclusive seguros contra acidentes, como também por todo e qualquer dano e prejuízo, 

pessoal e material, causado ao Coren/SC ou a terceiros na execução do contrato; 

13.7 Reparar, corrigir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

deste contrato, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução 

dos serviços ou dos materiais empregados/disponibilizados; 

13.8 Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com as demandas, não distinguindo valores 

para cada tipo de evento. 

14. DO PAGAMENTO 

 

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

atestada pela Contratante; 

14.2 A nota fiscal deverá ser emitida pela empresa organizadora do evento, discriminando 

individualmente os serviços prestados, conforme item 1.1.; 

14.3 O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 15 

(quinze) dias úteis, contados da data do atesto; 

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

bancário, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada do 

atesto do Fiscal do Contrato; 

14.5 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; 

14.6 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; 

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

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

14.8 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; 

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

penalidade. 
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15. JUSTIFICATIVA 

 

15.1 A contratação justifica-se pela necessidade de organização dos mais variados eventos tais como 

reuniões de plenária, reuniões institucionais, eventos voltados à capacitação técnica de 

profissionais de enfermagem, bem como outros eventos com vistas ao alcance de maior 

eficiência e eficácia no decorrer do prazo de um ano. 

15.2 Seja pelo quadro de pessoal reduzido ou pelo fato de não contar com os profissionais e aportes 

logísticos necessários para realização de eventos, ou ainda de espaços físicos para eventos de 

grande porte, é fundamental que esses serviços sejam terceirizados, por meio de empresas 

especializadas que possuam experiência na área. 

15.3 Considerando que o suporte operacional a eventos não se enquadra nas atividades 

desenvolvidas pelo Coren/SC; passa a existir o imperativo de contratar apoio especializado para 

organização destes. Os eventos demandarão espaços físicos, recursos logísticos, humanos e 

materiais diferentes, de acordo com sua categoria e finalidade, em conformidade com sua 

especificidade, que poderão ocorrer em datas distintas, conforme a necessidade. 

15.4 Considerando que esse tipo de empreendimento tem que estar afinado com a eficiência do gasto 

público, a celeridade processual, a ampla concorrência entre as empresas licitantes e a 

efetividade da administração pública, a melhor solução encontrada é via Sistema de Registro de 

Preços, alternativa mais eficiente para a Administração. Essa solução impede que se engesse o 

processo de contratação desses serviços, demandando uma maior agilidade na solução, 

conforme o Coren/SC tenha necessidade de ajustes em seu calendário de atividades e conforme 

a disponibilidade financeira para o desembolso dessas despesas. 

15.5 A licitação foi divida em 03 (três) grupos, sendo o primeiro com os 19 primeiros itens voltados a 

realização do evento em si. O segundo grupo para confecção de materiais destinados a 

homenagens em eventos e o terceiro grupo para os serviços de transporte. 

15.6 A junção dos itens no Grupo 01 justifica-se ainda, pela necessidade de preservar a integridade 

qualitativa do objeto, vez que vários prestadores de serviços poderão implicar descontinuidade 

da produção, impossibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência, 

dificuldade na execução do contrato e acompanhamento dos serviços e aumento dos custos, 

pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. 

15.7 Em relação aos grupos 02 e 03 o não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, 

§1º, da Lei nº 8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem 

a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência 

segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária 

em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de 

atender a contento as necessidades da Administração Pública. O critério utilizado na junção dos 

itens foi o tipo de serviço/material por fornecedor comum no mercado. 

16. REFERENCIAL DE CUSTO 

 

16.1 Para a definição dos valores máximos de referência utilizou-se a Instrução Normativa nº 73 de 05 

de agosto de 2020 que redigiu a formalização, critérios e parâmetros para a pesquisa de preços. 
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16.2 Considerando os critérios da referida Instrução Normativa, as fontes de pesquisa utilizadas para 

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

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

outros entes públicos, firmadas no período de até 01 (um) ano anterior à data de divulgação do 

instrumento convocatório; utilizando como ferramenta de busca o software Banco de Preços. 

16.3 Assim, conforme definido na presente IN, anexo consta o Relatório de Cotação: Eventos 2022, 

pesquisa realizada entre 14/12/2021 e 16/12/2021 e relatório gerado no dia 16/12/2021, ás 

13:36:51, pela Adm. Alessandra Otto. 

Tabela 03 – Pesquisa de Mercado 

Grupo Item Descrição 
Qtd. 

Estimada 

Pesquisa de 
Preço (R$) Custo Médio 

Total (R$) Banco de 
Preços 

1 

1 Lanche de intervalo Tipo 01 3.500    R$   31,66 R$ 110.810,00 

2 Lanche especial 500 R$  59,08 R$  29.540,00 

3 Almoço/Janta 1.000 R$  80,35 R$  80.350,00 

4 Garrafa Térmica de Café (1,8 litros) 60 R$    3,82 R$   1.429,20 

5 Garrafa Térmica de Leite (1,8 litros) 20 R$  13,35 R$     267,00 

6 Garrafão de Água Mineral (20 litros) 30 R$  22,25 R$      667,50 

7 Serviço de Hospedagem  400 R$  246,19 R$ 98.476,00 

8 Locação Espaço Físico 01 10 R$  823,13 R$   8.231,30 

9 Locação Espaço Físico 02 07 R$  1.1667 R$   8.166,69 

10 Locação Espaço Físico 03 05 R$  2.3,00 R$   1.755,00 

11 
Locação de equipamentos de sonorização e 
vídeo 20 R$   953,19 R$  19.063,80 

12 Serviço de decoração Tipo 01 05 R$   434,50 R$    2.172,50 

13 Serviço de decoração Tipo 02 05 R$     8861 R$   4.418,05 

14 Backdrop/Treliça 05 R$     7,07 R$   3.925,35 

15 Recepcionista 20 R$     2,93 R$   4.418,60 

16 Garçom 15 R$  212,72 R$   3.190,80 

17 Mestre de cerimônia 05 R$ 970,25 R$   4.851,25 

18 Fotografo 05 R$   8466 R$  4.208,30 

19 Filmagem 05 R$ 1.477,78 R$  7.388,90 

Subtotal Grupo 01.................................................................................................... R$ 403.330,24 

2 

20 Placa de homenagem 30 R$ 255,32 R$ 7.659,60 

21 Troféu 100 R$ 65,55 R$  6.555,00 

22 Medalha personalizada  50 R$ 15,62 R$  781,00 

Subtotal Grupo 02.................................................................................................... R$  14.995,60 

3 

23 Locação de van para passageiros 20 R$ 996,00 R$ 19.920,00 

24 Locação de carro de passeio 1 45 R$ 792,86 R$  35.678,70 

25 Locação de carro de passeio 2 6 R$ 1.533,33 R$  9.199,98 

26 Caminhão tipo baú 05 R$ 1.639,00 R$  8.195,00 

Subtotal Grupo 03.................................................................................................... R$  72.993,68 

Total Estimado........................................................................................................................ R$  491.319,52 
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16.4 O valor total máximo a ser registrado para esta contratação é de R$ 491.319,52 (quatrocentos e 

noventa e um mil, trezentos e dezenove reais e cinqüenta e dois centavos). 

17. RECURSOS 

 

17.1 Os recursos serão próprios do Coren/SC, referente aos Orçamentos - Programas 2022 e 2023.  

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 
Adm. Alessandra Otto 

CRA/SC 15.541 
Depto. de Administração  

 Coren/SC 
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADO AO  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 018.926208/2021 

ART N.º XXX/2022 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA – COREN/SC, Autarquia 

Federal nos termos da Lei n.º 5.905/73, dotada de personalidade jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 75.308.106/0001-56, com sede Av. Mauro Ramos, n.º 224, Edifício Centro 

Executivo Mauro Ramos, 6º, 7º e 8º andares, Centro, Florianópolis/SC, neste ato representado por 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, DANIELA MAÇANEIRO, brasileira, 

solteira, portadora do RG nº 3091217 – SSP/SC e do CPF/MF n.° 017.990.019-62.  

 
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 Master: Kátia dos Passos, Chefe de Gabinete, inscrita no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, 

telefone (48) 3224-9091 – ramal 5452, e-mail: katia.passos@corensc.gov.br.   

 
Fiscais Operacionais: Priscila P. Nascimento, Secretária Executiva, inscrita no CPF sob n.º 

XX.XXX.XXX-XX, telefones: (48) 3224-9091 – ramal 5470, e-mail priscila.nascimento@corensc.gov.br.  

 
Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 003/2022 – REGISTRO 

DE PREÇO para eventual contratação de serviços de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E 

HOSPEDAGENS, 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 018.926208/2021. 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços é o registro de preço para a contratação de empresas 

especializadas para o registro de preço dos serviços de organização de eventos e hospedagens, 

confecção de materiais destinados a homenagens e transporte em eventos, visando dar suporte 

mailto:katia.passos@corensc.gov.br
mailto:priscila.nascimento@corensc.gov.br
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a todas as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser 

realizadas em todo território do Estado de Santa Catarina em atendimento às demandas do 

Conselho Regional de Santa Catarina. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES OBJETOS 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: 

 

Grupo Item Descrição do Objeto 
Pedido 

Mínimo  

Pedido 

Máximo 

Consumo 

Médio 

Preço 

Unitário 

Custo 

Total 

1 

1 

Lanche de intervalo tipo I - Rol mínimo de 

produtos oferecidos: 01(uma) opção de 

sanduíche, 01(uma) opção de salgado assado 

(mini pão de queijo, mini pão de batata com 

recheio, mini pizzas, empadinha com recheios de 

diversos sabores, pastéis de forno de sabores 

diversos), 02 (duas) opções de doce (bolo, mini 

croissant, mini sonhos e mini folheados); 01(um) 

tipo de suco de fruta, café, leite, chá, água 

mineral. Uma das opções de doce deverá atender 

às restrições alimentares de celíacos e/ou 

diabéticos, estando identificadas.  Quantidade 

mínima por pessoa: 10 unidades. 

15 400 3.500 R$ XX R$ XX 

2 

Lanche especial – Rol mínimo de produtos 

oferecidos: refrigerante (no mínimo três 

variedades, cada qual com versões normal e 

light/diet), suco de frutas integral (no mínimo 

duas variedades, sendo ao menos uma não 

adoçada ou light/diet, devidamente identificada), 

tábua de frios (queijos, salames, presuntos e 

azeitonas), canapés (quatro variedades assadas e 

fritas,  cesta de minipães ou torradinhas 

acompanhadas de no mínimo 2 (duas) 

pastas/terrines e outros 2 (dois) tipos de 

barquete, com sabores diferente), prato quente 

(podendo ser risoto, penne com lascas de carne, 

escondidinho ou equivalente), mini doces 

simples (quatro  variedades, podendo ser: 

brigadeiro, casadinho, cajuzinho ou 

equivalentes), ou doces em potinho para serem 

comidos com colher (brigadeiro, mousses ou 

similares). No mínimo uma das opções de 

salgado e uma das opções de doce deverá 

atender às restrições alimentares de celíacos e/ou 

diabéticos, estando identificadas. Quantidade 

mínima por pessoa: 15 unidades 

15 200 500 R$ XX R$ XX 
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3 

Almoço/Janta: Salada: vegetais folhosos, 

vegetais crus e cozidos e duas opões de frutas da 

estação. Pratos principais: 2 (dois) tipos de carne 

(vermelha e branca e/ou pescado), com 

respectivas guarnições; acompanhamentos: arroz 

branco ou com vegetais e feijão; Guarnição: 

batata assada ou frita, legumes souté, legumes 

cozidos; bebidas: 1 (um) copo de 300 ml de suco 

de fruta ou refrigerante, ou água mineral com ou 

sem gás. Sobremesa: 2 (dois) tipos: entre doces, 

frutas e sorvetes; 

15 500 1.000 R$ XX R$ XX 

4 Garrafa Térmica de Café (1,8 litros) 1 10 60 R$ XX R$ XX 

5 Garrafa Térmica de Leite (1,8 litros) 1 10 20 R$ XX R$ XX 

6 
Garrafão de Água Mineral (20 litros), 

incluindo suporte. 1 10 30 R$ XX R$ XX 

7 

Serviço de Hospedagem: Apartamentos Duplos 

contendo ar condicionado, TV, camas 

individuais, frigobar. Incluindo café da manhã, 

próximo ao local do evento. Valor total para 02 

pessoas. 

1 70 400 R$ XX R$ XX 

8 

Locação Espaço Físico 1: Sala que disponha 

simultaneamente de: auditório com capacidade 

mínima de 30 e máxima de 100 pessoas com 

cadeira individual estofada e sem braço; espaço 

para almoço e jantar para no mínimo 30 pessoas 

e máxima de 100; sala de apoio com capacidade 

mínima para 40 pessoas (em formato de 

auditório). O local deverá ter infraestrutura de 

mesa de som, caixas acústicas suficientes para o 

ambiente, dois microfones sem fios e 

cabeamentos suficientes para atender o evento.  

1 diária 10 diárias 10 R$ XX R$ XX 

9 

Locação Espaço Físico 2: Sala que disponha 

simultaneamente de: auditório com capacidade 

mínima de 100 e máxima de 300 pessoas com 

cadeira individual estofada e sem braço; espaço 

para almoço e jantar para no mínimo 100 

pessoas e máxima de 300; sala de apoio com 

capacidade mínima para 40 pessoas (em formato 

de auditório). O local deverá ter infraestrutura de 

mesa de som, caixas acústicas suficientes para o 

ambiente, três microfones sem fios e 

cabeamentos suficientes para atender o evento. 

1 diária 7 diárias 07 R$ XX R$ XX 

10 

Locação Espaço Físico 3: Sala que disponha 

simultaneamente de: auditório com capacidade 

mínima de 300 e máxima de 500 pessoas com 

cadeira individual estofada e sem braço; espaço 

para almoço e jantar para no mínimo 300 

pessoas e máxima de 500; sala de apoio com 

capacidade mínima para 40 pessoas (em formato 

de auditório). O local deverá ter infraestrutura de 

som. 

1 diária 5 diárias 05 R$ XX R$ XX 
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11 

Locação de equipamentos de sonorização e 

vídeo - Eventos Internos Pequenos. Locação de 

sonorização apropriada para espaços de auditório 

tamanho pequeno a médio e projeção. Rol 

mínimo de equipamentos: 02 microfones sem 

fio, 01 microfone com fio, pedestal modelo 

girafa, 2 caixas de som amplificadas ou 

amplificador externo, mesa analógica de 8 

canais. Roll mínimo de equipamentos de 

projeção: 1 computador (com placa de vídeo 

dedicada e processador Intel i5 2410M ou AMD 

Atlhon Phenom II), 1 projetor multimídia 3.000 

ansi lumens, 1 passador de slides, 1 telões de 

150 polegadas. Com instalação no local do 

evento concluída até 2h antes do horário 

agendado (o tempo de instalação não é 

contabilizado para efeitos de diária). 

Acompanhamento por profissional responsável 

pela operação (com operador de som).  

1 10 diárias 20 R$ XX R$ XX 

12 

Serviço de decoração Tipo 01: arranjo floral 

tipo jardineira para colocação ao pé da mesa 

diretora, com flores do campo naturais. 

Tamanho 60cm de largura e 50cm de altura. As 

cores das flores serão especificadas na ordem de 

execução ou no email de detalhamento dos 

serviços. Colocação em local determinado pela 

organização e retirada após o evento. 

1 05 05 R$ XX R$ XX 

13 

Serviço de decoração Tipo 02: arranjos com 

flores e folhagens, pufes e mesas para decoração 

do espaço físico referente aos itens 8, 9 e 10. 

1 05 05 R$ XX R$ XX 

14 

Backdrop/Treliça: montagem e desmontagem 

em local indicado na ordem de execução para 

abrigar banner fornecido pelo Coren/SC. A 

colocação e retirada do banner deverá ser feita 

pela empresa contratada. O banner é de posse do 

Coren/SC. Tamanho ajustável até 3,50 L x 3,00 

H podendo variar de acordo com o pé direito do 

local.  

1 5 diárias 5 R$ XX R$ XX 

15 

Recepcionista: Apresentar-se devidamente 

trajada com uniforme, ter experiência, polidez 

no tratamento com autoridades, experiência em 

logística de eventos e auxílio de palco. Carga 

horária 08 horas. 

1 10 20 R$ XX R$ XX 

16 

Garçom: capacitado para exercer a função, 

carga horária de 06 (seis) horas. Apresentar-se 

devidamente trajado com uniforme, ter 

experiência, polidez no tratamento com 

autoridades, experiência em logística de eventos 

e auxílio de palco. 

1 15 diárias 15 R$ XX R$ XX 

17 

Mestre de Cerimônia: capacitado para exercer 

a função, carga horária de 04 (quatro) horas. 

Deverá apresentar-se trajado devidamente com 

1 5 diárias 05 R$ XX R$ XX 
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roupa clássica (traje social), ter experiência e 

desenvoltura na apresentação de eventos e no 

trato com autoridades. 

18 

Fotógrafo: cobertura fotográfica em evento. 

Diária de 04 (quatro) horas. Imagens produzidas 

em alta resolução. As fotografias deverão ser 

entregues em CD/DVD após o dia de trabalho. 

1diária 5 diárias 05 R$ XX R$ XX 

19 

Filmagem: cobertura de imagens em evento. 

Diária de 04 (quatro) horas. Imagens produzidas 

em alta resolução. As imagens deverão ser 

entregues em DVD após o dia de trabalho.   

1 diária 5 diárias 5 R$ XX R$ XX 

CUSTO TOTAL LOTE 01............................................................................................................................................ R$ XX 

2 

20 

Placa de Homenagem: Placa em aço inox 

escovado, no tamanho de 20cm x 14cm, 

gravada em baixo relevo e estojo de tecido 

sintético de  24cm x 18cm. 

1 10 30 R$ XX R$ XX 

21 

Troféu: troféu em acrílico cristal 6 mm, com 

recorte especial a laser no formato da logo, 

com sobreposição de acrílico azul e cinza, 

ambos em 2mm e impressão UV. Tamanho 20 

cm, base em acrílico cristal 8 mm. Plaquinha 

em aço escovado com gravação individual. 

Base 12x8cm.  

10 40 100 R$ XX R$ XX 

22 

Medalha Personalizada - Medalha em liga 

metálica zamac, cunhada em ambos os lados - 

frente com possibilidade de ilimitados níveis 

de relevo e o verso com possibilidade de dois 

níveis de relevo (alto e baixo relevo). Banho de 

superfície com acabamento brilhante ou 

envelhecido, podendo ser solicitado nas cores 

ouro, prata ou bronze. Aplicação de esmalte 

colorido na parte frontal, conforme arte. No 

verso deverá ser aplicada etiqueta adesiva com 

cobertura resinada para colocação de 

informações complementares. Tamanho da 

medalha 7 cm de diâmetro e espessura mínima 

de 3mm. Fita de poliéster sublimada 

personalizada nos 2 lados, com no mínimo 

2cm de largura por 80cm de comprimento. O 

prazo para entrega do pedido é de 10 dias 

corridos, a contar do envio da arte, 

informações para etiquetas do verso e 

autorização de fornecimento (o que ocorrer por 

último). 

1 40 50 R$ XX R$ XX 

CUSTO TOTAL LOTE 02.................................................................................................................................. ........... R$ XX 

3 23 

Locação de van para passageiros - Locação 

de van (tipo sprinter) com motorista 

uniformizado e celular, combustível, ar-

condicionado, cinto de segurança, 

documentação em dia, seguro de cobertura 

integral sem franquia, incluindo danos a 

terceiros. Capacidade mínima para 16 pessoas 

1 5 diárias 20 R$ XX R$ XX 
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e em plenas condições de uso, para transporte 

de palestrantes e convidados do evento. 

Quilometragem de até 200 km. Adaptado para 

transporte de pessoas com deficiência ou 

portadora de patologias especiais, quando 

solicitado. Quando o transporte for contratado 

para área urbana a diária é limitada às 12h. 

24 

Locação de carro de passeio 1 - Com 

motorista profissional uniformizado e celular, 

documentação em dia, ar-condicionado, 

combustível, capacidade para 04 pessoas, ano 

de fabricação do veículo não inferior a 2020, 

em perfeito estado de conservação, seguro de 

cobertura integral sem franquia, incluindo 

danos a terceiros, para transporte de 

palestrantes e convidados do evento. Veículo 

tipo Sedan. Diária limitada às 12 (doze) horas 

e quilometragem até 250 km. 

1 5 diárias 45 R$ XX R$ XX 

25 

Locação de carro de passeio 2 - Com 
motorista profissional uniformizado e 
celular, documentação em dia, ar-
condicionado, combustível, capacidade 
para 04 pessoas, ano de fabricação do 
veículo não inferior a 2020, em perfeito 
estado de conservação, seguro de 
cobertura integral sem franquia, incluindo 
danos a terceiros, para transporte de 
palestrantes e convidados do evento. 
Veículo tipo Sedan. Diária limitada às 12 
(doze) horas e quilometragem livre.  

1 3 6 R$ XX R$ XX 

26 

Caminhão tipo baú: fornecimento de 

caminhão baú, com motorista e 02 (dois) 

ajudantes, para transporte de mobiliário e 

equipamentos, seguro de cobertura integral 

sem franquia. Quando o transporte for 

contratado para área urbana a diária é limitada 

às 12 (doze) horas, distância máxima a ser 

percorrida por dia até 200 km. Incluindo 

combustível.  

1 5 5 R$ XX R$ XX 

CUSTO TOTAL LOTE 03............................................................................................................................. ............... R$ XX 

CUSTO TOTAL........................................................................................................................................................... .. R$ XX 

 

3. DA VALIDADE DA ATA 
 

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

período de ____/____/_______ a ____/____/_______. 
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3.2. Em caso da Ata firmada com licitante registrado no Cadastro de Reserva, este instrumento terá 

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

____/____/_______. 

3.3. As obrigações e responsabilidades intrínsecas ao fornecimento, não se restringem à vigência 

contratual. 

4. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1. Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o período e itens 

especificados em Ordem de Execução própria de cada evento, a ser emitida pelo Coren/SC, a 

depender da programação dos eventos, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do 

contrato; 

4.2. Os locais serão definidos por ocasião da emissão da Ordem de Execução do evento, podendo 

ocorrer em qualquer cidade do Estado de Santa Catarina; 

4.3. No Grupo 01, quando de eventos em que a Ordem de Execução for de valor total igual ou 

superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) caberá a Contratada a coordenação do evento, mantendo 

um coordenador presencial, o qual será o contato responsável do Coren/SC pelo evento; 

4.4. A Contratante reserva-se do direito de fazer uso de profissionais cedidos, ou do próprio quadro 

de funcionários para realizar serviços tais como o de cerimonialista, mestre de cerimônia, ou 

qualquer outro de que disponha circunstancialmente para atender a determinado evento, sem 

obrigação de contratação; 

4.5. A Contratada deve observar que alguns itens poderão ser contratados em conjunto ou de 

maneira isolada conforme apresentado na descrição detalhada na ordem de execução; 

4.6. A prestação de serviços compreenderá a organização, a execução e o acompanhamento da 

preparação da infraestrutura física e logística para a realização dos eventos; 

4.7. A execução dos serviços é de inteira responsabilidade da contratada, bem como o pagamento 

de taxas e quaisquer despesas associadas aos serviços; 

4.8. A Contratante poderá solicitar, a qualquer tempo, inclusive durante a realização do evento, 

outros itens que constam neste termo de referência, ficando sujeito à concordância e 

disponibilidade de atendimento por parte da Contratada; 

4.9. A contratada do Grupo 1 deverá ter um escritório em Santa Catarina a fim de facilitar as reuniões 

com a Comissão de Educação Continuada e com aos fiscais desta ata, quando do planejamento 

dos eventos. 
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5. DOS TRANSPORTES 
 

5.1. Os veículos deverão encontrar-se em perfeito estado de conservação e manutenção, 

abastecidos, limpos interna e externamente, e com a documentação exigida no ato da entrega; 

5.2. É vedada a sublocação de carros de praça (táxi) ou por aplicativo; 

5.3. O abastecimento e os custos destes serão efetuados pela Contratada; 

5.4. A Contratada irá responsabilizar-se por todas as despesas com multas de trânsito, taxas, 

impostos e outras que venham a serem determinadas pela legislação pertinente; 

5.5. Os veículos deverão contar com Seguro de Proteção Total em caso de roubo, furto, colisão e 

incêndio, incluindo proteção adicional de danos materiais a bens de terceiros e danos pessoais a 

terceiros; 

5.6. A Contratada deverá manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos 

obrigatórios (ex: validade carga/extintor de incêndio); 

5.7. Finda cada operação, a devolução do veículo à empresa será automática, além de não haver a 

necessidade de vistoria para devolução, uma vez que o veículo será conduzido por pessoa 

indicada pela empresa, que deterá a posse permanente do veículo, mesmo atuando em nome do 

Coren/SC; 

5.8. Item 24 Locação de carro de passeio 1: Haverá, após o decurso das 12h (doze) horas, tolerância 

de 30 (trinta) minutos para finalização/cumprimento dos serviços, passando a empresa 

Contratada a ter direito a cobrança de fração/metade da diária, ou de diária inteira, sendo sua 

fração/metade correspondente ao período de 30 minutos a 06:00h, e inteira superior a 06:00 

horas até o limite de 12:00h, considerando, para tanto, a tolerância de 00:30 min. para cada 

diária de 12:00 horas; 

5.9. Item 24 Locação de carro de passeio 1: Haverá, após o decurso dos 250km, a empresa 

Contratada a ter direito a cobrança de fração da quilometragem que ultrapassar os 250km. Não 

sendo acumulativo com o item 5.8. 

6. DA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS 
 

6.1. A locação de espaços adequados para a realização dos eventos, quando solicitado, ficará sujeita 

à aprovação da Contratante; 

6.2. Nas contratações de espaço para realização da atividade, atender às seguintes características:  

a) ser local de fácil acesso, inclusive com estrutura acessível para pessoas com deficiência;  
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b) possuir banheiros higienizados, de acordo com a legislação sanitária, e de fácil acesso para 

todos os participantes;  

c) possuir iluminação e ventilação adequadas e ar condicionado silencioso;  

d) possuir infraestrutura para instalação dos equipamentos eletrônicos e similares;  

e) possuir pontos de internet ou link de acesso;  

f) conter espaço disponível para atender aos serviços de coffee-break;  

g) possuir local apropriado para utilização como sala de apoio. 

7. DAS ACOMODAÇÕES 
 

7.1. As acomodações oferecidas nos serviços de hospedagens deverão ser em unidades 

confortáveis para duas pessoas. O hotel deverá ter capacidade suficiente para atender a 

demanda do evento, de preferência acomodando todos os participantes, devendo ainda garantir 

total segurança aos hóspedes, em localização adequada ao atendimento dos objetivos do 

evento, considerando a facilidade de acesso e proximidade aos locais de realização dos eventos; 

7.2. Nas diárias deverão estar inclusos cafés da manhã e taxas de serviços. Quaisquer despesas 

extras, tais como lavanderia, telefone, frigobar, entre outras, serão de responsabilidade do 

hóspede convidado e deverá ser quitado no momento do check-out. 

8. DA ALIMENTAÇÃO 
 

8.1. A Ordem de Execução contendo as informações de dia, local, horário, cardápio e quantidade de 

pessoas para cada fornecimento será realizada pelas fiscais do contrato, via e-mail, em até 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência do evento, bem como informado seu cancelamento no 

mesmo prazo; 

8.2. Havendo alterações de datas, horários, cardápio e quantidade de pessoas, a Contratada será 

informada com antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas; 

8.3. Todos os gêneros alimentícios, condimentos ou quaisquer outros componentes utilizados na 

elaboração dos lanches deverão estar no prazo de validade e em perfeitas condições de 

conservação, higiene e apresentação. A empresa contratada deverá atender às exigências da 

Vigilância Sanitária para esse ramo de atividade; 

8.4. Os alimentos deverão ser entregues bem acondicionados, em embalagens térmicas e higiênicas 

que proporcionem sua perfeita conservação até o momento de serem consumidos; 
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8.5. Todos os sucos e refrigerantes deverão estar acondicionados de forma a preservar sua 

qualidade e temperatura, tanto durante o transporte, quanto durante o período disponibilizado 

para consumo, permanecendo sempre gelado; 

8.6. Os lanches deverão estar prontos e a mesa montada com antecedência máxima de 15 (quinze) 

minutos ao horário programado para a realização do intervalo de coffee break; 

8.7. A Contratada deverá fornecer todos os insumos necessários, e em número suficiente, para o 

acondicionamento e disponibilização do coffee break quando da realização dos eventos e, ainda, 

toalhas, copos, louças, talheres, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre 

outros que se fizerem necessários, limpos e em bom estado de uso, sem que estejam trincados, 

quebrados ou lascados, bem como retirar do evento os mesmos quando autorizado pelo 

Coren/SC, arcando com todas as despesas provenientes desse serviço, uma vez que os 

utensílios necessários durante a prestação do serviço, bem como sua preservação, serão de 

responsabilidade da Contratada; 

8.8. Os serviços de coffe break deverão incluir toalhas de mesa, copos plásticos, mexedor de café, 

guardanapos, pratos e talheres descartáveis, sache de açucares e adoçante; 

8.9. O tempo estipulado para o coffee break é indeterminado e o recolhimento dos insumos previstos 

nos itens 1, 2 e 3 é de incumbência da Contratada e poderá ser realizado quando finalizado o 

evento ou próximo ao final do expediente, em caixas apropriadas para tal; 

8.10. Quando for solicitada água em galão de 20 litros, deverá ser disponibilizado suporte para o galão 

e copos descartáveis em número compatível. 

9. LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

9.1. O objeto contratado deverá ser entregue conforme a necessidade da Contratante, a partir de 

Ordens de Execução que serão enviadas por meio eletrônico (e-mail); 

9.2. Os serviços poderão ser prestados nas dependências do Coren/SC ou em outros locais não 

definidos, dentro do Estado de Santa Catarina; 

9.3. O Coren/SC deverá emitir com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do evento, 

bem como informado seu cancelamento no mesmo prazo, Ordem de Execução especificando os 

serviços e quantidades a serem fornecidos; 

9.4. Para eventos que envolvam os itens 7 a 23 e item 26 as Ordens de Execução serão emitidas no 

mínimo com 07 (sete) dias de antecedência; 
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9.5. O deslocamento de todos os envolvidos na prestação dos serviços, bem como o transporte de 

todo material e/ou equipamentos necessários para o fornecimento do objeto, ficará a critério e a 

expensas da Contratada, que se responsabilizará pela integridade dos itens entregues, e pelo 

seu manuseio nas dependências do local de realização do evento. 

10. DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1. A fiscalização do contrato será feita pela Secretaria do Coren/SC: 

• Fiscal máster: Chefe de Gabinete a assessora Kátia dos Passos, telefone (48) 3029-5452; 

• Fiscal operacional: Secretária executiva Priscila P. Nascimento, telefone (48) 3029-5470; 

10.2. Os fiscais do contrato terão autoridade para: 

• Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;  

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

prazo para sua retirada do local da execução dos serviços; 

• Verificar a conformidade da prestação dos serviços de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do contrato; 

10.3. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando todas 

as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos; 

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

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

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

11.1. Fica autorizada a subcontratação parcial dos itens desta Ata de Registro de Preços; 

11.2. Na hipótese da subcontratação de parte do objeto contratado, a Contratada deverá assumir 

inteira responsabilidade técnica e operacional pela execução do Contrato/instrumento hábil, 

zelando pela observância de todas as obrigações firmadas com o Coren/SC, não podendo, sob 

qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por eventuais problemas e/ou 

irregularidades constatadas. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

12.1. Os recursos para a execução do objeto são próprios do Coren/SC, e correrão sob a seguinte 

rubrica orçamentária: 

13.1.1. Rubrica 33.90.039.002.028 – Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 

Simpósios e Reuniões. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DO COREN/SC 
 

13.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações deste termo de referência; 

13.2. 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; 

13.3. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Coren/SC para realização 

dos serviços; 

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

representante da Contratada; 

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

13.6. Solicitar a substituição dos serviços prestados inadequadamente ou que não atenderem às 

especificações do objeto constantes na Ata de Registro de Preços; 

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

fixando prazo para a sua correção; 

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

problemas; 

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

estabelecidos. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 

14.1. Manter, durante o período de fornecimento, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

14.2. Designar, por escrito, preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências 

durante a execução deste objeto; 

14.3. Informar à Contratante, sempre que houver alteração, do nome, do endereço e do telefone do 

responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações; 

14.4. Executar todo o serviço no prazo e nas condições conforme consta nesta Ata de Registro de 

Preços; 

14.5. A Contratada deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

• Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes 

desta aquisição. 
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• Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 

não manterão nenhum vínculo empregatício com o Coren/SC. 

• Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando forem vítimas os seus empregados durante o período de entrega e 

fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do Coren/SC. 

• Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

Contrato. 

• Custos da mão de obra, dos materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços, 

inclusive quando houver necessidade de reposição ou substituição. 

• Deslocamento de pessoal e transporte interno e externo de todo o material e equipamentos 

necessários à execução dos serviços. 

14.6. A Contratada deverá assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços, bem 

como, por todos os ônus, licenças, alvarás e outras despesas concernentes à execução dos 

serviços, inclusive seguros contra acidentes, como também por todo e qualquer dano e prejuízo, 

pessoal e material, causado ao Coren/SC ou a terceiros na execução do contrato; 

14.7. Reparar, corrigir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

deste contrato, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução 

dos serviços ou dos materiais empregados/disponibilizados; 

14.8. Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com as demandas, não distinguindo valores 

para cada tipo de evento. 

15. DO PAGAMENTO 
 

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

atestada pela Contratante; 

15.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela empresa organizadora do evento, discriminando 

individualmente os serviços prestados, conforme item 2.1.; 

15.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 15 

(quinze) dias úteis, contados da data do atesto; 

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

bancário, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada do 

atesto do Fiscal do Contrato; 
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15.5. 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; 

15.6. 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; 

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

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

15.8. 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; 

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

penalidade. 

16. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

16.1. 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.  

16.1.1. 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.  

16.2. 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. 

16.3. 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. 
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16.4. 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.  

16.4.1. 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).  

16.5. 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. 

16.6. 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. 

16.7. 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. 

17.  DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO 
 

17.1. 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). 

17.2. 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. 

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

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

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

mercado observará a classificação original. 

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

cumprir o compromisso, o Coren/SC poderá:  
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17.5.1. 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 

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

17.6. 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 

17.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

17.7.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

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

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

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

praticados no mercado; ou 

17.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

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

17.8. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos subitens 17.7.1, 17.7.2 e 17.7.4 será 

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

defesa. 

17.9. 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:  

17.9.1. por razão de interesse público; ou 

17.9.2. a pedido do fornecedor. 

18.  DAS PENALIDADES 
 

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

estabelecidas no Edital.  

18.1.1. 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 10.024/2019.  

18.2. 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 
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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). 

18.3. 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. 

19.  DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

19.1. 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. 

19.2. 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. 

19.3. 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. 

19.3.1. 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. 

19.3.2. 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. 

        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 2022 
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CONTRATANTE: ................................................................................................ 

Gelson Luiz de Albuquerque 
Presidente do Coren/SC 

 
 
 
 

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

Tesoureira do Coren/SC 
 
 
 

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

Representante do Fornecedor 

 
 
 
 

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

Nome: 
CPF: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Portaria Coren/SC nº 518 de 17 de novembro de 2021 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
Processo Licitatório n.º 018.926208/2021 
Pregão Eletrônico n.º 003/2022 – Coren/SC 

 

Nome da empresa Licitante:______________________________________________________ 
CNPJ:_________________________________________________________________________ 
Endereço completo:_____________________________________________________________ 
Telefone/Fax:___________________________________________________________________ 
E-mail:_________________________________________________________________________ 

 

Nome Preposto:____________________________________________________________________ 

CPF Preposto:______________________________________________________________________ 

Telefone Preposto:__________________________________________________________________ 

 E-mail Preposto:____________________________________________________________________ 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

Grupo Item Descrição do Objeto 
Pedido 

Mínimo  

Pedido 

Máximo 

Consumo 

Médio 

Preço 

Unitário 

Custo 

Total 

1 

1 

Lanche de intervalo tipo I - Rol mínimo de 

produtos oferecidos: 01(uma) opção de 

sanduíche, 01(uma) opção de salgado assado 

(mini pão de queijo, mini pão de batata com 

recheio, mini pizzas, empadinha com recheios de 

diversos sabores, pastéis de forno de sabores 

diversos), 02 (duas) opções de doce (bolo, mini 

croissant, mini sonhos e mini folheados); 01(um) 

tipo de suco de fruta, café, leite, chá, água 

mineral. Uma das opções de doce deverá atender 

às restrições alimentares de celíacos e/ou 

diabéticos, estando identificadas.  Quantidade 

mínima por pessoa: 10 unidades. 

15 400 3.500 R$ XX R$ XX 

2 

Lanche especial – Rol mínimo de produtos 

oferecidos: refrigerante (no mínimo três 

variedades, cada qual com versões normal e 

light/diet), suco de frutas integral (no mínimo 

duas variedades, sendo ao menos uma não 

adoçada ou light/diet, devidamente identificada), 

tábua de frios (queijos, salames, presuntos e 

azeitonas), canapés (quatro variedades assadas e 

fritas,  cesta de minipães ou torradinhas 

acompanhadas de no mínimo 2 (duas) 

pastas/terrines e outros 2 (dois) tipos de 

barquete, com sabores diferente), prato quente 

15 200 500 R$ XX R$ XX 
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(podendo ser risoto, penne com lascas de carne, 

escondidinho ou equivalente), mini doces 

simples (quatro  variedades, podendo ser: 

brigadeiro, casadinho, cajuzinho ou 

equivalentes), ou doces em potinho para serem 

comidos com colher (brigadeiro, mousses ou 

similares). No mínimo uma das opções de 

salgado e uma das opções de doce deverá 

atender às restrições alimentares de celíacos e/ou 

diabéticos, estando identificadas. Quantidade 

mínima por pessoa: 15 unidades 

3 

Almoço/Janta: Salada: vegetais folhosos, 

vegetais crus e cozidos e duas opões de frutas da 

estação. Pratos principais: 2 (dois) tipos de carne 

(vermelha e branca e/ou pescado), com 

respectivas guarnições; acompanhamentos: arroz 

branco ou com vegetais e feijão; Guarnição: 

batata assada ou frita, legumes souté, legumes 

cozidos; bebidas: 1 (um) copo de 300 ml de suco 

de fruta ou refrigerante, ou água mineral com ou 

sem gás. Sobremesa: 2 (dois) tipos: entre doces, 

frutas e sorvetes; 

15 500 1.000 R$ XX R$ XX 

4 Garrafa Térmica de Café (1,8 litros) 1 10 60 R$ XX R$ XX 

5 Garrafa Térmica de Leite (1,8 litros) 1 10 20 R$ XX R$ XX 

6 
Garrafão de Água Mineral (20 litros), 

incluindo suporte. 1 10 30 R$ XX R$ XX 

7 

Serviço de Hospedagem: Apartamentos Duplos 

contendo ar condicionado, TV, camas 

individuais, frigobar. Incluindo café da manhã, 

próximo ao local do evento. Valor total para 02 

pessoas. 

1 70 400 R$ XX R$ XX 

8 

Locação Espaço Físico 1: Sala que disponha 

simultaneamente de: auditório com capacidade 

mínima de 30 e máxima de 100 pessoas com 

cadeira individual estofada e sem braço; espaço 

para almoço e jantar para no mínimo 30 pessoas 

e máxima de 100; sala de apoio com capacidade 

mínima para 40 pessoas (em formato de 

auditório). O local deverá ter infraestrutura de 

mesa de som, caixas acústicas suficientes para o 

ambiente, dois microfones sem fios e 

cabeamentos suficientes para atender o evento.  

1 diária 10 diárias 10 R$ XX R$ XX 

9 

Locação Espaço Físico 2: Sala que disponha 

simultaneamente de: auditório com capacidade 

mínima de 100 e máxima de 300 pessoas com 

cadeira individual estofada e sem braço; espaço 

para almoço e jantar para no mínimo 100 

pessoas e máxima de 300; sala de apoio com 

capacidade mínima para 40 pessoas (em formato 

de auditório). O local deverá ter infraestrutura de 

mesa de som, caixas acústicas suficientes para o 

1 diária 7 diárias 07 R$ XX R$ XX 
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ambiente, três microfones sem fios e 

cabeamentos suficientes para atender o evento. 

10 

Locação Espaço Físico 3: Sala que disponha 

simultaneamente de: auditório com capacidade 

mínima de 300 e máxima de 500 pessoas com 

cadeira individual estofada e sem braço; espaço 

para almoço e jantar para no mínimo 300 

pessoas e máxima de 500; sala de apoio com 

capacidade mínima para 40 pessoas (em formato 

de auditório). O local deverá ter infraestrutura de 

som. 

1 diária 5 diárias 05 R$ XX R$ XX 

11 

Locação de equipamentos de sonorização e 

vídeo - Eventos Internos Pequenos. Locação de 

sonorização apropriada para espaços de auditório 

tamanho pequeno a médio e projeção. Rol 

mínimo de equipamentos: 02 microfones sem 

fio, 01 microfone com fio, pedestal modelo 

girafa, 2 caixas de som amplificadas ou 

amplificador externo, mesa analógica de 8 

canais. Roll mínimo de equipamentos de 

projeção: 1 computador (com placa de vídeo 

dedicada e processador Intel i5 2410M ou AMD 

Atlhon Phenom II), 1 projetor multimídia 3.000 

ansi lumens, 1 passador de slides, 1 telões de 

150 polegadas. Com instalação no local do 

evento concluída até 2h antes do horário 

agendado (o tempo de instalação não é 

contabilizado para efeitos de diária). 

Acompanhamento por profissional responsável 

pela operação (com operador de som).  

1 10 diárias 20 R$ XX R$ XX 

12 

Serviço de decoração Tipo 01: arranjo floral 

tipo jardineira para colocação ao pé da mesa 

diretora, com flores do campo naturais. 

Tamanho 60cm de largura e 50cm de altura. As 

cores das flores serão especificadas na ordem de 

execução ou no email de detalhamento dos 

serviços. Colocação em local determinado pela 

organização e retirada após o evento. 

1 05 05 R$ XX R$ XX 

13 

Serviço de decoração Tipo 02: arranjos com 

flores e folhagens, pufes e mesas para decoração 

do espaço físico referente aos itens 8, 9 e 10. 

1 05 05 R$ XX R$ XX 

14 

Backdrop/Treliça: montagem e desmontagem 

em local indicado na ordem de execução para 

abrigar banner fornecido pelo Coren/SC. A 

colocação e retirada do banner deverá ser feita 

pela empresa contratada. O banner é de posse do 

Coren/SC. Tamanho ajustável até 3,50 L x 3,00 

H podendo variar de acordo com o pé direito do 

local.  

1 5 diárias 5 R$ XX R$ XX 

15 

Recepcionista: Apresentar-se devidamente 

trajada com uniforme, ter experiência, polidez 

no tratamento com autoridades, experiência em 

1 10 20 R$ XX R$ XX 
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logística de eventos e auxílio de palco. Carga 

horária 08 horas. 

16 

Garçom: capacitado para exercer a função, 

carga horária de 06 (seis) horas. Apresentar-se 

devidamente trajado com uniforme, ter 

experiência, polidez no tratamento com 

autoridades, experiência em logística de eventos 

e auxílio de palco. 

1 15 diárias 15 R$ XX R$ XX 

17 

Mestre de Cerimônia: capacitado para exercer 

a função, carga horária de 04 (quatro) horas. 

Deverá apresentar-se trajado devidamente com 

roupa clássica (traje social), ter experiência e 

desenvoltura na apresentação de eventos e no 

trato com autoridades. 

1 5 diárias 05 R$ XX R$ XX 

18 

Fotógrafo: cobertura fotográfica em evento. 

Diária de 04 (quatro) horas. Imagens produzidas 

em alta resolução. As fotografias deverão ser 

entregues em CD/DVD após o dia de trabalho. 

1diária 5 diárias 05 R$ XX R$ XX 

19 

Filmagem: cobertura de imagens em evento. 

Diária de 04 (quatro) horas. Imagens produzidas 

em alta resolução. As imagens deverão ser 

entregues em DVD após o dia de trabalho.   

1 diária 5 diárias 5 R$ XX R$ XX 

CUSTO TOTAL LOTE 01............................................................................................................................................ R$ XX 

2 

20 

Placa de Homenagem: Placa em aço inox 

escovado, no tamanho de 20cm x 14cm, 

gravada em baixo relevo e estojo de tecido 

sintético de  24cm x 18cm. 

1 10 30 R$ XX R$ XX 

21 

Troféu: troféu em acrílico cristal 6 mm, com 

recorte especial a laser no formato da logo, 

com sobreposição de acrílico azul e cinza, 

ambos em 2mm e impressão UV. Tamanho 20 

cm, base em acrílico cristal 8 mm. Plaquinha 

em aço escovado com gravação individual. 

Base 12x8cm.  

10 40 100 R$ XX R$ XX 

22 

Medalha Personalizada - Medalha em liga 

metálica zamac, cunhada em ambos os lados - 

frente com possibilidade de ilimitados níveis 

de relevo e o verso com possibilidade de dois 

níveis de relevo (alto e baixo relevo). Banho de 

superfície com acabamento brilhante ou 

envelhecido, podendo ser solicitado nas cores 

ouro, prata ou bronze. Aplicação de esmalte 

colorido na parte frontal, conforme arte. No 

verso deverá ser aplicada etiqueta adesiva com 

cobertura resinada para colocação de 

informações complementares. Tamanho da 

medalha 7 cm de diâmetro e espessura mínima 

de 3mm. Fita de poliéster sublimada 

personalizada nos 2 lados, com no mínimo 

2cm de largura por 80cm de comprimento. O 

prazo para entrega do pedido é de 10 dias 

corridos, a contar do envio da arte, 

1 40 50 R$ XX R$ XX 
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informações para etiquetas do verso e 

autorização de fornecimento (o que ocorrer por 

último). 

CUSTO TOTAL LOTE 02............................................................................................................................. ................ R$ XX 

3 

23 

Locação de van para passageiros - Locação 

de van (tipo sprinter) com motorista 

uniformizado e celular, combustível, ar-

condicionado, cinto de segurança, 

documentação em dia, seguro de cobertura 

integral sem franquia, incluindo danos a 

terceiros. Capacidade mínima para 16 pessoas 

e em plenas condições de uso, para transporte 

de palestrantes e convidados do evento. 

Quilometragem de até 200 km. Adaptado para 

transporte de pessoas com deficiência ou 

portadora de patologias especiais, quando 

solicitado. Quando o transporte for contratado 

para área urbana a diária é limitada às 12h. 

1 5 diárias 20 R$ XX R$ XX 

24 

Locação de carro de passeio 1 - Com 

motorista profissional uniformizado e celular, 

documentação em dia, ar-condicionado, 

combustível, capacidade para 04 pessoas, ano 

de fabricação do veículo não inferior a 2020, 

em perfeito estado de conservação, seguro de 

cobertura integral sem franquia, incluindo 

danos a terceiros, para transporte de 

palestrantes e convidados do evento. Veículo 

tipo Sedan. Diária limitada às 12 (doze) horas 

e quilometragem até 250 km. 

1 5 diárias 45 R$ XX R$ XX 

25 

Locação de carro de passeio 2 - Com 
motorista profissional uniformizado e 
celular, documentação em dia, ar-
condicionado, combustível, capacidade 
para 04 pessoas, ano de fabricação do 
veículo não inferior a 2020, em perfeito 
estado de conservação, seguro de 
cobertura integral sem franquia, incluindo 
danos a terceiros, para transporte de 
palestrantes e convidados do evento. 
Veículo tipo Sedan. Diária limitada às 12 
(doze) horas e quilometragem livre.  

1 3 6 R$ XX R$ XX 

26 

Caminhão tipo baú: fornecimento de 

caminhão baú, com motorista e 02 (dois) 

ajudantes, para transporte de mobiliário e 

equipamentos, seguro de cobertura integral 

sem franquia. Quando o transporte for 

contratado para área urbana a diária é limitada 

às 12 (doze) horas, distância máxima a ser 

percorrida por dia até 200 km. Incluindo 

combustível.  

1 5 5 R$ XX R$ XX 

CUSTO TOTAL LOTE 03................................................................................... ......................................................... R$ XX 
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CUSTO TOTAL............................................................................................................................................................. R$ 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 003/2022 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 003/2022 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 2022 

_____________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 


