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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004.926208/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022 

 

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

ANEXOS, BEM COMO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. 

 

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS PEQUENO 

PORTE – EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS – COOP 

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

 

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

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

meio do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 020, de 14 de janeiro de 2022, da Presidência do 

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

Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com modo de disputa ABERTO, para 

aquisição de Equipamentos Audiovisuais, 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: 29 DE JUNHO DE 2022 

HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras    

CÓDIGO UASG: 926208 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 

 
A Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO ÚNICO, consoante às condições 

estatuídas neste Edital, e serão regidas pelos seguintes dispositivos: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002; Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012; Decreto 

nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018; Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 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 descrita no 

Sistema Comprasnet (www.gov.br/compras) e as especificações constantes deste Edital, 

deverão ser consideradas as do Edital. 

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

1.3 O objeto deste Edital poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento), conforme o artigo 65, § 2º da Lei nº 8.666/1993. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

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

prevista no orçamento do Coren/SC para o exercício de 2021, nas rubricas orçamentárias 

transcritas abaixo: 

2.1.1 Rubrica: 44.90.052.009 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto. 

2.2 Acordo Formal de Contribuição nº 018/2021, estabelecido entre o COREN/SC e COFEN, PAD-

COFEN nº 517/2021.  

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

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

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

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

n.º 3, de 26 de abril de 2018. 

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

3.1.2 A licitante deverá providenciar o registro de sua condição de microempresa ou empresa 

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

envio eletrônico da proposta, optar, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos 

benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006. 

3.2 Não poderão participar deste certame os interessados que: 

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

durante o prazo da sanção aplicada; 

http://www.gov.br/compras
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3.2.2 empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

sua reabilitação; 

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

aplicada; 

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

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

3.2.5 empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei nº 

8.429/92; 

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

8.666/93; 

3.2.7 sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

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

objeto deste Pregão; 

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

incorporação; 

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

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

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

representando interesse econômico em comum. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

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

dos interessados no Pregão Eletrônico. 

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

www.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 É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

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

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

aqueles se tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação. 

http://www.gov.br/compras
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5. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

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

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

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

sistemas. 

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

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

artigo 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

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

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

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

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

julgamento da proposta. 

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

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

encerramento do envio de lances.  

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

seguintes campos:  

6.1.1 Valor total do grupo licitado; 

6.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações das especificações do Termo 

de Referência (Anexo I).  
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6.1.3 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. 

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

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens.  

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

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

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação. 

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

validade, serão considerados aqueles previstos no Edital. 

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

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

1455/2018 -TCU - Plenário).  

6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 

das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, 

da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  

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

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios 

insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

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

contrário, levado a efeito na fase de julgamento.  

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

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

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

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

consignado no registro. 

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

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

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

pelo sistema. 

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 

0,50 (cinquenta centavo). 

7.9 Será adotado para o envio de lances neste Pregão Eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

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

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

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois (02) 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois (02) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
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7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

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

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e 

quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 

7.18 O critério de julgamento adotado será o menor preço total do grupo licitado, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos:  

7.20.1 no país; 

7.20.2 por empresas brasileiras; 

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

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

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

regras de acessibilidade previstas na legislação.  

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

propostas ou os lances empatados. 

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

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

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

Edital.  

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

demais licitantes. 

7.22.2 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 
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confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de 

desclassificação.  

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

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

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

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

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

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

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

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

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

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

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

aceitação da proposta.  

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

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

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

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.5.2.1 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

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

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

for o caso.  

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

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

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

horário para a sua continuidade. 

8.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

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

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

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

demais licitantes.  

8.9 Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

a. Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou  

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

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

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

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

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

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

8.11 Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, for insuficiente 

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

sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

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

de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 

diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua 

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

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

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

licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO 

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

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

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

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

a. SICAF;  

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

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

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

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

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

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

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

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

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

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

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

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

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

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

desclassificação.  

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

de condição de participação. 

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


 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 008/2022 – Coren/SC                                                                                                                Página 11 de 43 
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 

  

 

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

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

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

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

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro (3º) dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas. 

9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, 

de 2019.  

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

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

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

inabilitação. 

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

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

integridade do documento digital. 

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

aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

da matriz.  

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

9.7.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

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

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

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

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

decreto de autorização; 

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

da consolidação respectiva.  

9.7.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.7.2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 

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

com o objeto contratual; 

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

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

9.7.2.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

9.7.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

9.7.3.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.7.3.2 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 

deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 

acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro 

de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

requisitos de habilitação. 

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

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

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

9.7.4 Qualificação Técnica:  

9.7.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 

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

ao objeto pretendido no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária 

da Licitante especificada no contrato social registrado na junta comercial 

competente. 

9.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

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

mesma. 

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

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

declarado vencedor.  
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, podendo ser utilizado o 

modelo do Anexo III, e deverá:  

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

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

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

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

10.1.3 conter o nome, o CPF, o telefone, e o e-mail do Preposto, pessoa responsável em 

receber as demandas e reclamações da Administração, acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto, anotar ocorrências, tomar medidas para sanar eventuais falha; 

10.1.4 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

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

fornecimento e a quantidade estimada a ser registrada; 

10.1.6 conter os preços unitário e total do item licitado, expressos em moeda corrente nacional, 

sendo o valor 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 

008/2022 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 Juntamente com a Proposta Atualizada (Anexo III) a licitante deverá fornecer prospectos dos 

equipamentos (do fabricante), OU de ficha técnica (do fabricante), OU de catálogo técnico (do 

fabricante), OU página da internet (do fabricante) a fim de possibilitar a verificação da 

compatibilidade do produto com o solicitado.  

10.2.1 O Pregoeiro juntamente com a área técnica do Coren/SC farão a verificação das 

especificações dos objetos ofertados pela análise dos prospectos dos equipamentos (do 

fabricante), OU de ficha técnica (do fabricante), OU de catálogo técnico (do fabricante), 

OU página da internet (do fabricante), a fim de aprovar a proposta da licitante. 

10.3 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. 
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10.3.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

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

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

10.4.1 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.  

10.5 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. 

10.6 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. 

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

estarão disponíveis na internet, após a homologação.  

11. DOS RECURSOS 

11.1 Declarado o vencedor será concedido o prazo de, no mínimo, trinta (30) minutos, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

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

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

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

fundamentadamente.  

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

condições de admissibilidade do recurso. 

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

decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses.  

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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11.4 Caberá a Autoridade Superior do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina decidir 

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

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

constante neste Edital.  

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, §1º da Lei 

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

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances; 

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

reaberta; 

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

fase do procedimento licitatório; 

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

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

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

recursos apresentados. 

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

homologará o procedimento licitatório.  

14. DO CONTRATO  

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

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

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

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

Edital. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

que: 

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

17.1.3 apresentar documentação falsa; 

17.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.6 não mantiver a proposta; 

17.1.7 cometer fraude fiscal; 

17.1.8 comportar-se de modo inidôneo. 

17.2 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. 

17.3 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. 

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

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

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

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

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

conduta do licitante; 

17.4.3 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; 

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

prazo de até 5 (cinco) anos; 
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17.4.5 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. 

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

17.6 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. 

17.7 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. 

17.8 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. 

17.9 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. 

17.10 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. 

17.11 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. 

17.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 
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18.2 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. 

18.3 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. 

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

18.5 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. 

18.6 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. 

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

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

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

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

participantes e a Administração. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERIAS 

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

19.2 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. 

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

horário de Brasília/DF. 

19.4 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. 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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19.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.6 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. 

19.7 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. 

19.8 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. 

19.9 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. 

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.11 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. 

19.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:  

19.12.1 Anexo I – Termo de Referência; 

19.12.2 Anexo II – Minuta do Contrato; 

19.12.3 Anexo III – Modelo Proposta Comercial. 

 
Florianópolis/SC, 05 de maio de 2022 

 
 

 
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC 

Presidente Maristela Assumpção de Azevedo 
 
 
 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004.926208/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022 

1. OBJETO GERAL 

1.1  Fornecimento e garantia de equipamentos - câmera fotográfica, tripé, teleprompter, microfone, kit 

soft box luz, câmera de videoconferência e projetor multimídia – objetos do Projeto de Modernização 

da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação  do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina. 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1  Fornecimento, entrega e garantia de equipamentos novos que estejam na linha de produção 

atual dos respectivos fabricantes, não sendo aceitos produtos descontinuados. 

Tabela 01 – Descrição do Objeto 

Grupo Item Objeto Quant. Descrição 

Único 

01 Câmera Fotográfica 01 

Câmera fotográfica digital, tipo visor: LCD articulável de 

3.0" touch screen, formato gravação imagem: padrão jpeg , 

raw , mp4, resolução máxima: 1920 x 1080 (30p,24p 25p), 

1280 x 720 (60p , 50p), interface: USB, características 

adicionais: disparo contínuo de até 5,0 fps,iso:100-12800, 

capacidade memória: cartão sd, acessórios: bolsa, 

carregador bateria, alça de pescoço. 

 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 

fabricante. 

02 
Kit Tripé Profissional com 

Cabeça Hidráulica 
01 

Tripé Profissional com Cabeça Hidráulica. Material: liga de 

alumínio. Capacidade de carga: de até 6 Kg. Tipo de 

cabeça: Pan/inclinação de 3 vias. Liberação rápida: Sim, 

200 PL. Controle de fricção: sim. Trava de pan separada: 

sim. Nível de bolha: sim. Tamanho de rosca de montagem 

de tripé: 3/8"-16. Tamanho de rosca de montagem da 

Câmera: 1/4"-20. Material: liga de alumínio. Encaixe de 

conexão de cabeça: 3/8"-16. Estágios/Seções de perna: 2/3. 

Tipo de trava de perna: tipo "flip". Abertura independente 

de pernas: sim. Pés: borracha. Tipo de coluna central: 

rápida, com posicionamento horizontal de 90°. Seções de 
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Tabela 01 – Descrição do Objeto 

Grupo Item Objeto Quant. Descrição 

coluna central: 1. Altura máxima: 173cm. Altura máxima 

sem a coluna estendida: 148cm. Altura mínima: 9cm. 

Comprimento quando dobrado: 72cm aproximadamente. 

 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 

fabricante. 

 

03 
Teleprompter Profissional 

com monitor de Led 
01 

Teleprompter Profissional com monitor de Led . Peso: 5kg. 

Construção em dura alumínio. Monitor de 18.5 polegadas. 

Kit composto por: Cabo VGA de 10m. Kit limpeza para 

cristal reflexivo. Suporte para câmera de mão. Manual de 

montagem. Capas protetoras. Pendrive com software. 

Preparação para compra adicional de suporte de monitor 

frontal. Peso: 5kg. Construção em dura alumínio. Monitor 

de 18.5 polegadas. Deverá conter: Cabo VGA de 10m. Kit 

limpeza para cristal reflexivo. Suporte para câmera de mão. 

Manual de montagem. Capas protetoras. Pendrive com 

software. Preparação para compra adicional de suporte de 

monitor frontal. 

 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 

fabricante. 

04 Microfone duplo sem fio 01 

Microfone duplo sem fio . Receptor: Receiver Canal Duplo 

Microfones: 2x Microfones Transmissor: 2x Acoplados nos 

Microfones Tipo (Microfone): Dinâmico Polaridade 

(Microfone): Cardioide Resposta de Frequência: 50Hz – 

15kHz Conectores de Áudio: 2x XLR / 2x 1/4"(P10) 

Sistemas Compatíveis: 12 Canais: 2 Pilhas: 4x AA Duração 

Pilhas: Aproximadamente 14h LED: Vermelho / Verde 

Faixa de Operação: 100m Cachimbo: 2 Alimentação: 12 - 

15V 320mA Case: 1 

 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 

fabricante. 

05 
Kit Soft Box Luz 

contínua com tripé 
01 

Kit de Iluminação de estúdio com tripé,  tipo sombrinha, 

para luz contínua. Tela difusora. Bocal com rosca tipo E27 

(lâmpada comum). Cabo de Força com 2,3m 
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Tabela 01 – Descrição do Objeto 

Grupo Item Objeto Quant. Descrição 

aproximadamente. Chave liga / desliga. Suporte com 

regulagem de ângulo para montagem sobre tripé. Tamanho: 

50x70 cm, peso: 700 gramas. Itens inclusos: Tripé de 

Iluminação 2 metros de altura. Suporte para tripé 3/8'. 

Lâmpada. Bolsa para transporte do Softbox. Difusor 

branco. 

 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 

fabricante. 

06 

Câmera de 

Videoconferência e  

Solução completa 

01 

Câmera videoconferência - Solução completa (all-in-one) 

Plug-and-Play (câmera de vídeo motorizada qualidade 

imagem no mínimo Full HD, sonofletores, microfones e 

controle para comando das funções) de sistema de 

videoconferência para salas até médio porte, com até 8 

participantes, para uso corporativo com Microsot Teams e 

Skype for Business, bem como para uso por outros 

aplicativos de videochamada. Modelos referências: 

Logitech MeetUP cod. 960-001101 + Microfone extensor 

para Logitech Meet Up Cod.989-000405 + cabo de conexão 

USB 3.0; GoPresence Smart 4K + Microfone Viva voz 

GoPresence Speaker Pro + cabo de conexão USB 3.0 (de 5 

metros). Especificações adicionais: Equipamento de 

videoconferência para ambientes corporativos abrangendo 

até 8 pessoas, compreendendo solução completa (all-in-

one) com câmera de vídeo, viva-voz, microfones, controle 

para comando das funções, com conexão Plug-And-Play 

via porta USB 2.0/3.0.(Compatibilidade UVC) e 

cabeamento de no mínimo 5 metros do equipamento para a 

adequada disposição- Compatível com Windows 10 ou 

superior, solução para Skype™ for Business e Microsoft 

Teams- Câmera motorizada eixos vertical e horizontal. 

 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 

fabricante. 

07 
Projetor multimídia  

(data show) 
01 

Projetor multimídia (data show), incluído cabo de conexão 
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Tabela 01 – Descrição do Objeto 

Grupo Item Objeto Quant. Descrição 

de vídeo, ajustes ou instalação de software. 

Configuração Minima: 

Tamanho da Projeção: Até 150 polegadas 

Brilho: 2.200 Lumens 

Interface de Entrada: HDMI (2), VGA (1), A/V RCA (1) e 

USB (2) 

Interface de Saída: P2, para equipamento de som e fone de 

ouvido 

Resolução: Nativa 800x480, suporta 720P e 1080P 

Fonte luminosa: LED 100W (durabilidade de 30.000 hrs a 

50.000 hrs) 

Sistema de Projeção: LCD TFT 

Taxa de Contraste: 1500:1 

Projeção: Frontal, traseiro e teto 

Alto-falante: Sim 

Foco: Manual 

Zoom: Sim 

Função Sleep: Sim 

Proporção da tela: 4:3 e 16:9 

Keystone: _15 ~ +15 

Tamanhos aprox. : 26 x 20 x 09 cm 

Peso aproximado: 1,4 Kg 

Formato de Áudio Suportado (USB): mp3, wma, wav, asf, 

ogg, aac, flac e ape 

Formato de Vídeo Sup. (USB): mp4, avi, mp4, mkv, rmvb, 

mpeg, mpg, mov, flv e vob 

Formato de Imagem Suportado (USB): jpeg, bmp, png e gif 

Idioma do Menu: Português e inglês,  

Consumo: 180W 

Tensão: Bivolt (100-240V) 

Cor: Preta ou cinza 

 

Modelo Referência: Projetor LED Betec 2200 lumens 

Bt725  ou LED Betec 2400 lumens Bt920, similar ou de 

melhor configuração.   

 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 

fabricante. 

19.13  

3. GARANTIA 

3.1 A empresa licitante deverá prestar garantia total dos equipamentos, no período descrito na Tabela 

01 – Descrição do Objeto, a contar da data do atesto de recebimento da nota fiscal; 

3.2 A informação do prazo da garantia deverá constar na proposta atualizada encaminhada pela 

contratada após o Pregão. Na ausência desta informação, ou indicação de prazo inferior, a 

garantia será conforme a Tabela 01 – Descrição do Objeto; 
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3.3 Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta condição, a 

Contratada deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante; 

3.4 A Garantia deverá ser prestada pela Contratada ou por empresa autorizada por esta; 

3.5 As peças e componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser 

novos e originais, com garantia estabelecida inicialmente e igual ao do produto novo e atender às 

Normas Técnicas aplicáveis; 

3.6 A Contratada fica obrigada, durante o período de garantia, em caso de necessidade de 

substituição de produtos ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora 

de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica, ou ainda que por qualquer outro motivo 

o fabricante não mais os produza, a proceder à substituição por produtos ou componentes 

tecnologicamente equivalentes ou superiores; 

4. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

4.1   O prazo de entrega dos produtos será de no máximo 60 (sessenta) dias corridos a contar do 

recebimento do contrato assinado e nota de empenho a ser encaminhada pelo Coren/SC ao e-

mail do preposto indicado pela Contratada; 

4.2   Os equipamentos entregues em desconformidade com o especificado neste instrumento ou o 

indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será 

obrigada a substituí-los no tempo estipulado pela fiscalização, contado da data do recebimento de 

notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução; 

4.3   Os equipamentos objeto desse Contrato serão entregues na sede do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina, localizada na Av. Mauro Ramos, 224, 7º andar, Centro, 

Florianópolis/SC, CEP: 88.020-300; 

4.4    Dias e horários de entrega e instalação: segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 

17:00. 

5. DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA FINAL - AMOSTRA 

5.1    O licitante vencedor deverá apresentar na proposta final e atualizada de preços informações sobre 

a marca e modelo e demais especificações de cada item que será entregue; 

5.2      Junto a proposta final o licitante deverá fornecer os prospectos dos equipamentos (do fabricante), 

OU de ficha técnica (do fabricante), OU de catálogo técnico (do fabricante), OU página da internet 

(do fabricante) a fim de possibilitar a verificação da compatibilidade do produto com o solicitado; 

5.3   O Pregoeiro e a Comissão de Licitação farão a verificação das especificações dos objetos 

ofertados pela análise dos prospectos dos equipamentos (do fabricante), OU de ficha técnica (do 

fabricante), OU de catálogo técnico (do fabricante), OU página da internet (do fabricante), a fim de 

aprovar a proposta da licitante. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1     Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada; 
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6.2  Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas no Termo de Referência e Proposta Final; 

6.3    Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a Contratada entregar fora das especificações do 

Termo de Referência e Proposta Final; 

6.4  Comunicar à Contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do fiscal de contrato 

responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

6.5      Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

6.6     Efetuar o pagamento da Contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, 

no contrato; 

6.7     Notificar, por escrito à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do 

objeto, fixando prazo para a sua correção.  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1   Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, em consonância com o Edital e a proposta de 

preços, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à 

marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for o caso; 

7.2    Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando-se pela 

sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam 

conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando os prazos que lhe forem 

programados para a sua realização e garantia; 

7.3   Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, instalação, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 

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

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento; 

7.5    Indicar e manter Preposto apto para contato, número telefônico e e-mail atualizados de escritório 

para contato e intermediação junto a contratante; 

7.6    Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

7.7    Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Termo de Referência; 

7.8     Apresentar a Contratante, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito 

de crédito de pagamento ou boleto bancário; 

7.9    A Contratada, como prática de sustentabilidade, deverá entregar os produtos, preferencialmente, 

acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 

materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
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armazenamento, conforme disposto no art. 5º, da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 01/2010 e 

alterações; 

7.10  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Contrato, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993. 

8. DOS PAGAMENTOS 

8.1     Após a entrega definitiva a contratada deverá entregar a nota fiscal com os itens individualmente 

descritos ao fiscal do contrato; 

8.2    O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o aceite/atesto do fiscal do 

contrato na nota fiscal entregue, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante 

vencedor; 

8.3   Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação 

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

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária; 

8.4   O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo 

demonstrar por meio da seguinte documentação:  

a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;  

b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;  

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;  

d) Outros que sejam necessários para a realização do certame.  

 
8.5   A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e 

reapresentação; 

8.6   A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada. 

9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1   A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Assessora Executiva Marlete 

Barbosa Borges; 

9.2  O fiscal do contrato terão autoridade para: exigir o cumprimento de todos os itens desta 

especificação; rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o 

prazo para sua retirada do local da execução dos serviços; 

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

sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados posteriormente. 
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10. JUSTIFICATIVA 

10.1  As justificativas para as aquisições foram expostas no Estudo Técnico Preliminar 016/2021 – 

Assessoria Executiva, conforme texto: 

“As aquisições ora solicitadas se respaldam no Planejamento Estratégico do 

Coren/SC Gestão Participação 2021/2023 apresenta como um dos Objetivos Estratégicos 

(OE) 04 o “Gestão Institucional Transparente e Participativa” que contempla a Iniciativa 

Estratégica (IE) nº 09 “Dar continuidade às melhorias das instalações, serviços e sistemas do 

Coren-SC, visando bem acolher os enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem”.  

... 

Dentro do objetivo estratégico da Comunicação precisamos intensificar e 

fortalecer a comunicação entre Coren-SC, profissionais de Enfermagem e a sociedade na 

perspectiva da Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do projeto político 

e das ações do Conselho.  

Cabe-nos ressaltar que o setor de comunicação (Ascom) apoia todos os setores 

do Coren-SC e por isso as demandas da área são crescentes, atendendo tanto a 

comunicação interna  quanto a comunicação externa, cujo principal objetivo é mostrar à 

sociedade o papel da Enfermagem no atendimento em saúde, o protagonismo e importância 

da categoria. 

Desta forma, as informações precisam chegar com qualidade aos profissionais 

de Enfermagem e à sociedade. Para tanto, a Ascom tem ampliado as entregas com produção 

de conteúdo para mais canais, como as redes sociais, site, canais de entidades parceiras e 

para veículos da imprensa, que tem solicitado vídeos de entrevistas e depoimento prontos 

para divulgação. 

Com o aumento da visibilidade da Enfermagem durante a pandemia, estas 

demandas aumentaram ainda mais, exigindo da Gestão agilidade para execução de algumas 

campanhas que cheguem até à sociedade sobre as atividades da Enfermagem, assim como 

conseguir ampliar a comunicação nas mídias digitais com o planejamento de ações de 

comunicação integrada.  

A câmera fotográfica e o kit tripé irão possibilitar mais dinamismo e qualidade 

nas coberturas pela equipe, pois além de ser um equipamento mais moderno do que temos 

atualmente permitirá uso simultâneo. O teleprompter, microfone e kit softbox permitirão 

ampliar as possibilidades de produção de vídeos sem contratação externa, diminuindo 

despesas e utilizando a equipe interna da Ascom. Assim como os equipamentos de 

videoconferência, que permitirão a realização dos eventos virtuais com organização interna e 

uso de recursos humanos do Coren-SC.” 
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10.2  Do Grupo Único 

O agrupamento dos itens em lotes visa despertar maior interesse pela licitação, 

em virtude de alguns itens representarem um pequeno valor isoladamente, além de permitir a 

redução dos trabalhos de acompanhamento e fiscalização, reduzindo o custo administrativo.  

O agrupamento respeitou os critérios de afinidades de qualificação e rubricas 

orçamentárias indicadas. 

Entendemos que o ajuntamento não ofende a indicação de competitividade 

exigida pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos e, ao mesmo, tempo, promove a 

economia para a administração, através da redução da quantidade de processos e contratos 

e ainda, oferece a oportunidade de se obter melhores preços, já que a aquisição de um 

conjunto de itens em um mesmo lote torna-se atrativa para o fornecedor, dando a estes 

maiores possibilidades de fornecimento e assim conseguindo preços mais vantajosos do que 

fazendo o fornecimento eventual de apenas um item. 

11. PREÇO DE REFERÊNCIA 

11.1     Para a definição do preço de referência utilizou-se a Instrução Normativa nº 65 de 07 de julho de 

2021 que redigi a formalização, critérios e parâmetros para a pesquisa de preços; 

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

definição de valores máximos aceitáveis foram em sua totalidade baseados no inciso I do art. 5º 

da IN 65/2021, seja ele I - Painel de Preços, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à 

data de divulgação do instrumento convocatório; utilizando como ferramenta de busca o 

software Banco de Preços; 

11.3     Assim, conforme definido na presente IN, anexo consta o Relatório de Cotação: Equipamentos 

Audiovisuais, gerado no dia 20/04/2022, ás 15:15:58, por Adm. Aline Aguiar. 

Tabela 02 – Pesquisa de Preço de Referência e Custos 

Grupo Item Objeto Quant. 

Preço Médio Aritmético 
dos Preços Obtidos no 

Banco de Preços 
(mínimo 03 referências) 

Custo 
Máximo 

Total 

01 
 

01 Câmera Fotográfica 01 R$ 4.539,17 R$ 4.539,17 

02 
Kit Tripé Profissional 
com Cabeça Hidráulica 

01 R$ 926,89 R$ 926,89 

03 
Teleprompter 
Profissional com 
Monitor de Led 

01 R$ 3.390,20 R$ 3.390,20 

04 
Microfone Duplo sem 
Fio 

01 R$ 574,85 R$ 574,85 

05 
Kit Soft Box Luz 
contínua com Tripé 

01 R$ 1.361,42 R$ 1.361,42 

06 
Câmera de 
Videoconferência e 

01 R$ 7.067,78 R$ 7.067,78 
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Tabela 02 – Pesquisa de Preço de Referência e Custos 

Grupo Item Objeto Quant. 

Preço Médio Aritmético 
dos Preços Obtidos no 

Banco de Preços 
(mínimo 03 referências) 

Custo 
Máximo 

Total 

Microfone 

07 
Projetor multimídia 

(data show) 
01 R$ 1.584,50 R$ 1.584,50 

Custo Total Estimado................................................................................... R$ 19.444,81 

 

12. RECURSOS 

12.1      Os recursos serão próprios do Coren/SC, referente ao Orçamento - Programa 2022. 

12.2    Acordo Formal de Contribuição nº 018/2021, estabelecido entre o Coren/SC e Cofen, PAD-

COFEN Nº 517/2021. 

 

 

Florianópolis, 26 de abril de 2022. 

 

 

 

 
Adm. Aline Aguiar 

CRA/SC 16.322 
Depto. de Administração 

Coren/SC 
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ANEXO II - MINUTA CONTRATO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS N.º XXX /2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004.926208/2022 

PAD N.º 386/2021 

 

 
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA – 

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

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

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

Florianópolis/SC, neste ato representado por sua Presidente, MARISTELA ASSUMPÇÃO DE 

AZEVEDO, brasileira, casada, portadora do RG n.° 770039 - SSP/SC e do CPF/MF n.° 

529.796.800-63 e pela Tesoureira, DANIELA MAÇANEIRO, brasileira, solteira, portadora do RG 

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

 

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

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

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

 

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

 

FISCAIS DE CONTRATO: Marlete Barbosa Borges, Assessora Executiva, inscrita no CPF sob 

n.º XXX.XXX.XXX-XX, telefone (48) 3224-9091 – ramal 5464, e-mail: 

marlete.barbosa@corensc.gov.br.  

 

Tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 008/2022, para 

aquisição de câmera fotográfica, tripé, teleprompter, microfone, kit soft box luz, câmera de 

videoconferência e projetor multimídia, bem como a classificação obtida no certame, formulamos e 

homologamos o presente Contrato, de acordo com as especificações, quantitativos e preços 

ofertados pela empresa classificada no Processo Licitatório n.º 004.926208/2022. 

Cláusula 1ª DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem por objeto aquisição de câmera fotográfica, tripé, teleprompter, 

microfone, kit soft box luz, câmera de videoconferência e projetor multimídia – objetos do 

Projeto de Modernização da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

Cláusula 2ª ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1 O fornecimento,  entrega e garantia dos equipamentos deverão ser novos, e que estejam na 

linha de produção atual dos respectivos fabricantes, não sendo aceitos produtos 

descontinuados. 

2.2 Os equipamentos deverão possuir as seguintes especificações: 

mailto:marlete.barbosa@corensc.gov.br
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Descrição dos Equipamentos 

Item Equipamentos  Quant. Descrição 

01 Câmera Fotográfica 01 

Câmera fotográfica digital, tipo visor: lcd articulável de 3.0" touch screen, 

formato gravação imagem: padrão jpeg , raw , mp4, resolução máxima: 1920 

x 1080 (30p,24p 25p), 1280 x 720 (60p , 50p), interface: usb, características 

adicionais: disparo contínuo de até 5,0 fps,iso:100-12800, capacidade 

memória: cartão sd, acessórios: bolsa, carregador bateria, alça de pescoço. 

 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo fabricante. 

02 
Kit Tripé Profissional 

com Cabeça 
Hidráulica 

01 

Tripé Profissional com Cabeça Hidráulica. Material: liga de alumínio. 

Capacidade de carga: de até 6 Kg. Tipo de cabeça: Pan/inclinação de 3 

vias. Liberação rápida: Sim, 200 PL. Controle de fricção: sim. Trava de pan 

separada: sim. Nível de bolha: sim. Tamanho de rosca de montagem de 

tripé: 3/8"-16. Tamanho de rosca de montagem da Câmera: 1/4"-20. 

Material: liga de alumínio. Encaixe de conexão de cabeça: 3/8"-16. 

Estágios/Seções de perna: 2/3. Tipo de trava de perna: tipo "flip". Abertura 

independente de pernas: sim. Pés: borracha. Tipo de coluna central: 

rápida, com posicionamento horizontal de 90°. Seções de coluna central: 1. 

Altura máxima: 173cm. Altura máxima sem a coluna estendida: 148cm. 

Altura mínima: 9cm. Comprimento quando dobrado: 72cm 

aproximadamente. 

 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo fabricante. 

03 
Teleprompter 

Profissional com 
monitor de Led 

01 

Teleprompter Profissional com monitor de Led . Peso: 5kg. Construção em 

dura alumínio. Monitor de 18.5 polegadas. Kit composto por: Cabo VGA de 

10m. Kit limpeza para cristal reflexivo. Suporte para câmera de mão. 

Manual de montagem. Capas protetoras. Pendrive com software. 

Preparação para compra adicional de suporte de monitor frontal. Peso: 5kg. 

Construção em dura alumínio. Monitor de 18.5 polegadas. Deverá conter: 

Cabo VGA de 10m. Kit limpeza para cristal reflexivo. Suporte para câmera 

de mão. Manual de montagem. Capas protetoras. Pendrive com software. 

Preparação para compra adicional de suporte de monitor frontal. 

 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo fabricante.  

04 Microfone duplo 01 Microfone duplo sem fio . Receptor: Receiver Canal Duplo Microfones: 2x 
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sem fio Microfones Transmissor: 2x Acoplados nos Microfones Tipo (Microfone): 

Dinâmico Polaridade (Microfone): Cardioide Resposta de Frequência: 50Hz 

– 15kHz Conectores de Áudio: 2x XLR / 2x 1/4"(P10) Sistemas 

Compatíveis: 12 Canais: 2 Pilhas: 4x AA Duração Pilhas: 

Aproximadamente 14h LED: Vermelho / Verde Faixa de Operação: 100m 

Cachimbo: 2 Alimentação: 12 - 15V 320mA Case: 1 

 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo fabricante.  

05 
Kit Soft Box Luz 
contínua com 

tripé 
01 

Material: liga de alumínio. Capacidade de carga: de até 6 Kg. Tipo de 
cabeça: Pan/inclinação de 3 vias. Liberação rápida: Sim, 200 PL. Controle 
de fricção: sim. Trava de pan separada: sim. Nível de bolha: sim. Tamanho 
de rosca de montagem de tripé: 3/8"-16. Tamanho de rosca de montagem 
da Câmera: 1/4"-20. Material: liga de alumínio. Encaixe de conexão de 
cabeça: 3/8"-16. Estágios/Seções de perna: 2/3. Tipo de trava de perna: tipo 
"flip". Abertura independente de pernas: sim. Pés: borracha. Tipo de coluna 
central: rápida, com posicionamento horizontal de 90°. Seções de coluna 
central: 1. Altura máxima: 173cm. Altura máxima sem a coluna estendida: 
148cm. Altura mínima: 9cm. Comprimento quando dobrado: 72cm 
aproximadamente. 
 

Garantia total de funcionamento de 12 meses. 

06 

Câmera de 
Videoconferência 

e  Solução 
completa 

01 

Câmera videoconferência - Solução completa (all-in-one) Plug-and-Play 

(câmera de vídeo motorizada qualidade imagem no mínimo Full HD, 

sonofletores, microfones e controle para comando das funções) de sistema 

de videoconferência para salas até médio porte, com até 8 participantes, 

para uso corporativo com Microsot Teams e Skype for Business, bem como 

para uso por outros aplicativos de videochamada. Modelos referências: 

Logitech MeetUP cod. 960-001101 + Microfone extensor para Logitech 

Meet Up Cod.989-000405 + cabo de conexão USB 3.0; GoPresence Smart 

4K + Microfone Viva voz GoPresence Speaker Pro + cabo de conexão USB 

3.0 (de 5 metros). Especificações adicionais: Equipamento de 

videoconferência para ambientes corporativos abrangendo até 8 pessoas, 

compreendendo solução completa (all-in-one) com câmera de vídeo, viva-

voz, microfones, controle para comando das funções, com conexão Plug-

And-Play via porta USB 2.0/3.0.(Compatibilidade UVC) e cabeamento de 

no mínimo 5 metros do equipamento para a adequada disposição- 

Compatível com Windows 10 ou superior, solução para Skype™ for 

Business e Microsoft Teams- Câmera motorizada eixos vertical e 

horizontal. 
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Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo fabricante.  

07 
Projetor multimídia  

(data show) 
01 

Projetor multimídia (data show), incluído cabo de conexão de vídeo, ajustes 
ou instalação de software. 
 
Configuração Minima: 
Tamanho da Projeção: Até 150 polegadas 
Brilho: 2.200 Lumens 
Interface de Entrada: HDMI (2), VGA (1), A/V RCA (1) e USB (2) 
Interface de Saída: P2, para equipamento de som e fone de ouvido 
Resolução: Nativa 800x480, suporta 720P e 1080P 
Fonte luminosa: LED 100W (durabilidade de 30.000 hrs a 50.000 hrs) 
Sistema de Projeção: LCD TFT 
Taxa de Contraste: 1500:1 
Projeção: Frontal, traseiro e teto 
Alto-falante: Sim 
Foco: Manual 
Zoom: Sim 
Função Sleep: Sim 
Proporção da tela: 4:3 e 16:9 
Keystone: _15 ~ +15 
Tamanhos aprox. : 26 x 20 x 09 cm 
Peso aproximado: 1,4 Kg 
Formato de Áudio Suportado (USB): mp3, wma, wav, asf, ogg, aac, flac e 
ape 
Formato de Vídeo Sup. (USB): mp4, avi, mp4, mkv, rmvb, mpeg, mpg, mov, 
flv e vob 
Formato de Imagem Suportado (USB): jpeg, bmp, png e gif 
Idioma do Menu: Português e inglês,  
Consumo: 180W 
Tensão: Bivolt (100-240V) 
Cor: Preta ou cinza 
 
Modelo Referência: Projetor LED Betec 2200 lumens Bt725  ou LED Betec 
2400 lumens Bt920, similar ou de melhor configuração.   
 

Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo fabricante. 

 

Cláusula 3ª DA GARANTIA 

3.1 A Contratada deverá prestar garantia total dos equipamentos, no período descrito na cláusula 

2ª, a contar da data do atesto de recebimento da nota fiscal. 

3.2 Caso a garantia oferecida pela fabricante seja inferior ao estabelecido na cláusula 2ª, a 

Contratada deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante. 

3.3 A Garantia deverá ser prestada pela Contratada ou por empresa autorizada por esta. 

3.4 As peças e componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser 

novos e originais, com garantia estabelecida inicialmente e igual ao do produto novo e atender 

às Normas Técnicas aplicáveis. 
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3.5 A Contratada fica obrigada, durante o período de garantia, em caso de necessidade de 

substituição de produtos ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam 

fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica, ou ainda que por qualquer outro 

motivo o fabricante não mais os produza, a proceder à substituição por produtos ou 

componentes tecnologicamente equivalentes ou superiores: 

Cláusula 4ª DO VALOR DO CONTRATO 

4.1 O presente Contrato obedece aos seguintes valores: 

 

Item Objeto Quant. 
Preço 

Máximo 
Unitário 

Custo 
Máximo 

Total 

01 Câmera Fotográfica 01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

02 Kit Tripé Profissional com Cabeça Hidráulica 01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

03 Teleprompter Profissional com monitor de Led 01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

04 Microfone duplo sem fio 01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

05 Kit Soft Box Luz contínua com tripé 01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

06 Câmera de Videoconferência e  Solução completa 01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

07 Projetor multimídia (data show) 01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

Custo Total.................................................................................................................. R$ XXXXX 

 

Cláusula 5ª DO LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES, PRAZOS E RECEBIMENTO 

5.1 O prazo de entrega dos produtos será de no máximo 60 (sessenta) dias corridos a contar do 

recebimento do contrato assinado e nota de empenho a ser encaminhada pelo Coren/SC ao e-

mail do preposto indicado pela Contratada. 

5.2 Os equipamentos entregues em desconformidade com o especificado neste instrumento ou o 

indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada 

será obrigada a substituí-los no tempo estipulado pela fiscalização, contado da data do 

recebimento de notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de 

execução. 

5.3 Os equipamentos objeto desse Contrato serão entregues na sede do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina, localizada na Av. Mauro Ramos, 224, 7º andar, Centro, 

Florianópolis/SC, CEP: 88.020-300. 

5.4 Os dias e horários de entrega e instalação serão os seguintes: 

5.4.1 Segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00. 

Cláusula 6ª DO FISCAL DO CONTRATO 

6.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Assessora Executiva Marlete 

Barbosa Borges. 
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6.2 O fiscal do contrato terão autoridade para: exigir o cumprimento de todos os itens desta 

especificação; rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular 

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

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

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

Cláusula 7ª DOS DEVERES DA CONTRATADA 

7.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Contrato, em consonância com o Edital e a proposta de preços, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for o caso; 

7.2 Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas Cláusulas, responsabilizando-se pela 

sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam 

conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando os prazos que lhe forem 

programados para a sua realização e garantia; 

7.3 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, instalação, deslocamento de pessoal, prestação de garantia 

e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 

7.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento; 

7.5 Indicar e manter preposto apto para contato, número telefônico e e-mail atualizados de 

escritório para contato e intermediação junto a Contratante; 

7.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

7.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas neste Contrato; 

7.8 Apresentar a Contratante, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para 

efeito de crédito de pagamento ou boleto bancário; 

7.9 A Contratada, como prática de sustentabilidade, deverá entregar os produtos, 

preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume 

possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento, conforme disposto no art. 5º, da Instrução Normativa 

MPOG/SLTI nº 01/2010 e alterações; 

7.10 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Contrato, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993. 
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Cláusula 8ª DOS DEVERES DO CONTRATANTE 

8.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada; 

8.2 Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Contrato e Proposta Final; 

8.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a Contratada entregar fora das especificações 

neste Contrato e Proposta Final; 

8.4 Comunicar à Contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do fiscal de contrato 

responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

8.5 Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

8.6 Efetuar o pagamento da Contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 

inclusive, no contrato; 

8.7 Notificar, por escrito à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

do objeto, fixando prazo para a sua correção.  

Cláusula 9ª DOS PAGAMENTOS 

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

9.2 O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o aceite/atesto do fiscal 
do contrato na nota fiscal entregue, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante 
vencedor. 

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

9.4 O Contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo 
demonstrar por meio da seguinte documentação: 

9.4.1 Certidão Negativa da Dívida Ativa da União; 

9.4.2 Certidão Regularidade do FGTS – CRF; 

9.4.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT; 

9.4.4 Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

9.5 A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e 
reapresentação. 

9.6 A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 
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Cláusula 10ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

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

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

10.1.1 Rubrica: 44.90.052.009 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto. 

Cláusula 11ª DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

11.1.3 apresente documentação falsa; 

11.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

11.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.6 não mantiver a proposta; 

11.1.7 cometer fraude fiscal; 

11.1.8 comporta-se de modo inidôneo. 

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

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

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

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

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

11.3.1 advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da Contratação; 

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

da Contratada; 

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

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

prazo de até 2 (dois) anos; 

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

pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

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

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 
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11.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

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

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

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

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

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

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

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

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

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

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

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

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

agente público. 

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

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

artigo 419 do Código Civil. 

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

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

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

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

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

11.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Cláusula 12ª DA RESCISÃO DO CONTRATO 

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

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

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

12.2 A rescisão do Contrato poderá ser: 

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

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

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

decidir rescindir o Contrato; 

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

desde que haja conveniência para o Contratante; 

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

termos de sentença transitada em julgado. 
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12.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e, no 

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

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

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

Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

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

fundamentada da autoridade competente. 

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

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

já calculados ou estimados. 

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

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

regularmente comprovados, tendo ainda direito a, principalmente: 

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

12.6.2 Pagamento do custo de desmobilização. 

Cláusula 13ª ALTERAÇÕES 

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

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

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

inicial atualizado do contrato. 

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

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

Cláusula 14ª DOS CASOS OMISSOS 

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

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

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

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

Cláusula 15ª PUBLICIDADE 

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

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

Cláusula 16ª DO FORO 

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

Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis. 
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E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

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

testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes. 

 
Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2022. 

 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Maristela Assumpção de Azevedo 

Presidente do Coren/SC 
 
 

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

Tesoureira do Coren/SC 
 
 

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

Representante do Contratado 

 
 
 

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 DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
Processo Licitatório n.º 004.926208/2022 
Pregão Eletrônico n.º 008/2022 – Coren/SC 

 

Nome da empresa Licitante:______________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________________________ 

Endereço completo:_____________________________________________________________ 

Telefone/Fax:___________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

 

Preposto: _________________________________________________________________________  

CPF Preposto: _____________________________________________________________________ 

Cargo Preposto: _____________________________________________________________________ 

Telefone Preposto: __________________________________________________________________ 

E-mail Preposto: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

Grupo Item Objeto Quant. 
Preço Máximo 

Unitário 
Custo Máximo 

Total 

Único 

01 

Câmera Fotográfica  
 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 
fabricante  
Modelo Referência: 

01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

02 

Kit Tripé Profissional com Cabeça Hidráulica  
 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 
fabricante.  
Modelo Referência: 

01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

03 

Teleprompter Profissional com monitor de Led  
 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 
fabricante. 
Modelo Referência: 

01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

04 

Microfone duplo sem fio  
 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 
fabricante. 
Modelo Referência: 

01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

05 

Kit Soft Box Luz contínua com tripé  
 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 
fabricante. 

01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 
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PROPOSTA COMERCIAL 

Grupo Item Objeto Quant. 
Preço Máximo 

Unitário 
Custo Máximo 

Total 

Modelo Referência: 

 

06 

Câmera de Videoconferência e  Solução 
completa  
 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 
fabricante. 
Modelo Referência: 

01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

07 

Projetor multimídia (data show) 
 
Garantia total de funcionamento de 06 meses, pelo 
fabricante. 
Modelo Referência: 

01 R$ XXXXXX R$ XXXXXX 

Custo Total.................................................................................................................................. R$ XXXXX 

 

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 008/2022 do Coren/SC, 
declaramos que: 
  
 os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 008/2022 do Coren/SC, e seus Anexos; 
  

 os bens ofertados atenderão 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 


