
 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 009/2022 – Coren/SC                                                                                                                Página 1 de 53 
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 

  

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006.926208/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2022  

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

ANEXOS, BEM COMO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. 

 
 

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

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

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

Coren/SC, torna público aos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICO, com modo de disputa ABERTO, para a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, para recepção de ligações na Modalidade 

Discagem Direta Gratuita (DDG) Ilimitado, 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: 23 DE JUNHO DE 2022 

HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

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

CÓDIGO UASG: 926208 

OBJETO: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC 

 
 

A Licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante às condições estatuídas neste Edital, e 

serão regidas pelos seguintes dispositivos: Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto n.° 10.024, de 

20 de setembro de 2019; Decreto 7.174/2010; Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990; Lei 

Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006; Resoluções nº 426/2005 e 460/2007 da ANATEL, e 

pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 3, de 26 de abril de 2018, aplicando-se subsidiariamente a Lei 

n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as demais legislações pertinentes ao objeto. 

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

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

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

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

prevista nos orçamentos do Coren/SC para os exercícios de 2022 a 2027, na rubrica 

orçamentária transcrita abaixo: 

2.1.1 Rubrica: 33.90.039.002.024 – Telefonia Móvel e Fixa.  

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

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

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

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

n.º 3, de 26 de abril de 2018. 

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

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

funcionamento e regulamento do sistema. 

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

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

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

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

3.2 Não poderão participar deste certame os interessados que: 

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

durante o prazo da sanção aplicada; 

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

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

sua reabilitação; 

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

aplicada; 

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

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

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

8.429/92; 

http://www.gov.br/compras
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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. 

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. 

http://www.gov.br/compras
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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 do item licitado; 

6.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, código ou referência do 

produto, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no 

órgão competente, quando for o caso; 

6.1.3 Não havendo informação adicional, em atendimento à exigência do sistema eletrônico, 

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 preços deverão ter como referência os valores máximos admitidos para esta contratação 

definidos no Termo de Referência (Anexo I). 
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6.8 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

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

1455/2018 -TCU - Plenário).  

6.8.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

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

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

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

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  

7. DA ABERTURA 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. 

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 do item 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 (zero vírgula cinquenta centavos). 

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

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez (10) minutos e, após isso, será 

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

minutos do período de duração da sessão pública. 

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

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

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

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

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

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

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

registrado em primeiro lugar. 

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

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

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

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

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

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

utilizado para divulgação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

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

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

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

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

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

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

anterior. 
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7.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

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

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

melhor oferta. 

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

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

7.25 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:  

7.25.1 no país; 

7.25.2 por empresas brasileiras; 

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

7.25.4 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.  

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

propostas ou os lances empatados. 

7.27 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.  

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

demais licitantes. 

7.27.2 O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

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

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

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

desclassificação.  

7.28 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. 
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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. 

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

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

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

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

caso. 

8.10 Será DESCLASSIFICADA a proposta que:  

a. Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou  

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

8.11 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. 

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

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

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

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

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

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

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

exequibilidade. 

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

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

8.15 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/). 

https://certidoe-sapf.apps.tcu.gov.br/
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9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

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

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

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

da qual seja sócio majoritário. 

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

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

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

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

desclassificação.  

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

de condição de participação. 

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

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

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

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

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

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

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

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

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

recebimento das propostas. 

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

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

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

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

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

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

10.024, de 2019.  

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

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

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

inabilitação. 

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

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

integridade do documento digital. 
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9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

da matriz.  

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

9.7.1 Habilitação Jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.7.2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual; 

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

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

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

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

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

na forma da lei. 

9.7.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

9.7.3.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

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

o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo 

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

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

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos 

de habilitação. 

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

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

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

9.7.4 Qualificação Técnica:  

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

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

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

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

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

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

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

da Licitante especificada no contrato social registrado na junta comercial 

competente. 

9.7.4.3 A Licitante deverá apresentar o termo de autorização/concessão, dentro do 

prazo de validade, outorgado pela ANATEL, para fornecimento do objeto licitado. 

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

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

mesma. 

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

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

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

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

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

para aceitação da proposta subsequente. 

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

declarado vencedor.  

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

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

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

modelo do Anexo III, e deverá:  

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

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

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

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

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

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

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

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

sendo os valores unitário e total em algarismos por extenso; 

10.1.5 conter o prazo de validade da proposta; 

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

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 

009/2022 do Coren/SC, e seus Anexos; e 
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10.1.7 conter a declaração de que os bens ofertados atenderão a todas as exigências e 

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

este anexado.  

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

da execução da contratação e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

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

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

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

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

extenso, prevalecerão estes últimos.  

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

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

resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

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

estarão disponíveis na internet, após a homologação.  

11. DOS RECURSOS 

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

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

prazo de, no mínimo, trinta (30) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 

por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente.  

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

condições de admissibilidade do recurso. 

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

decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constante neste Edital.  

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

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

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

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances; 

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

reaberta; 

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

fase do procedimento licitatório; 

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

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

recursos apresentados. 

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

homologará o procedimento licitatório.  

14. DO TERMO DE CONTRATO  

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

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

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

15. DO PAGAMENTO 

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

Edital. 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

que: 

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

16.1.3 apresentar documentação falsa; 

16.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

16.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.6 não mantiver a proposta; 

16.1.7 cometer fraude fiscal; 

16.1.8 comportar-se de modo inidôneo. 

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

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

injustificadamente. 

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

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

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

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

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

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

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

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

conduta do licitante; 

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

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

de até 2 (dois) anos; 

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

prazo de até 5 (cinco) anos; 

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

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

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

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

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

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

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

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

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

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

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

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

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

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

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

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

público. 

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

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

419 do Código Civil. 

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

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

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

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

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

16.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

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

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

da impugnação. 

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

17.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Processo Licitatório deverão ser enviados ao 

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

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

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

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

elaboração do Edital e dos anexos. 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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17.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

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

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

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

participantes e a Administração. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERIAS 

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

18.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

em contrário, pelo Pregoeiro. 

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

horário de Brasília/DF. 

18.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

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

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

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

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

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

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

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

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

Administração. 

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

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

e do interesse público. 

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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

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

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

mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 

18.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:  
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18.12.1 Anexo I – Termo de Referência; 

18.12.2 Anexo II – Minuta do Contrato; 

18.12.3 Anexo III – Modelo Proposta Comercial. 

 
 

Florianópolis/SC, 18 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 006.926208/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2022 

1. OBJETO GERAL 

1.1  O objeto deste certame é a prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, para recepção de 

ligações na Modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) Ilimitado, utilizando prefixo 0800, ou seja, 

um número único com tarifa fixa mensal, que receba ligações gratuitas em âmbito nacional, com 

habilitação para receber chamadas locais e interurbanas, oriundas de telefones fixos ou móveis, no 

sistema de tarifação reversa, que suporte no mínimo 10 chamadas simultâneas, devidamente 

autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, na forma de execução indireta 

conforme especificações e quantitativos constantes neste instrumento. 

 

Item Objeto Quantidade 

01 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 0800 com 
franquia mensal fixa (ilimitada), independente do consumo, contemplando 10 
(dez) chamadas simultâneas. 

60 meses 

 

1.2. Todos os parâmetros de tarifas sejam elas originadas de telefones fixos e móveis, em todo território 

nacional, são consideradas no valor mensal do serviço, sem a limitação de chamadas recebidas; 

1.3. Fornecimento de infraestrutura física e tecnológica completa necessária à disponibilização do 

serviço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência; 

1.4. Serviço que disponibiliza à Contratante um número distinto de 0800 a receber chamadas originadas 

em todo território nacional, sem ônus para o usuário chamador. 

1.5. Todo material, equipamento ou qualquer outro tipo de investimento á implantação e à boa execução 

dos serviços será de exclusiva responsabilidade da Contratada. 

2. JUSTIFICATIVAS 

2.1. A contratação em tela justifica-se em razão da necessidade de melhoria do atendimento telefônico 

sem onerar os profissionais de Enfermagem que residem em região com DDD diferente do 48 tendo 

em vista que a Resolução da Anatel não permitir a portabilidade das atuais linhas analógicas das 

subseções (DDD 47 e 49) dentro do Contrato de Prestação de Serviço n.º 001/2021 - Pregão 

Eletrônico n.º 022/2020 - Processo Licitatório n.º 019.926208/2020 - PAD N.º 498/2019 com a 

Empresa Telefônica Brasil S.A; 

2.2. A Direção do Coren/SC tem ciência de que o atendimento telefônico bem feito gera confiança e 

pode ser decisivo na avaliação dos bons serviços prestados por uma instituição. Cientes deste fato 

e considerando que dentre um dos valores do Coren/SC está a celeridade no cumprimento das 

ações e compromissos assumidos pelo Conselho, desde o ano 2019 a gestão tem realizado ações 

e contrações na busca da Visão de ter o Coren/SC reconhecido entre as autarquias pela pró-
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atividade da gestão e perante a Categoria de Enfermagem no comprometimento, valorização e 

fortalecimento da profissão; 

2.3. Na busca do objetivo, primeiramente foi realizado o Pregão Eletrônico n.º 021/2019 para 

fornecimento e implantação da solução corporativa de telefonia IP, que resultou Contrato de 

Prestação de Serviço n.º 033/2019 que nos permitiu a troca da Central Telefônica; 

2.4. Com a aquisição da nova central foi possível integrar as subseções e sede por meio de ramais e 

com esta ação já houve uma redução significativa dos gastos com telefonia; 

2.5. Na continuidade das melhorias foi necessária a contratação de linhas telefônicas digitais para 

substituir as linhas analógicas da Sede e com isso implantar a central telefônica em sua 

integralidade; 

2.6. No ano 2020 foi realizado outro certame visando a troca de linhas analógicas para linhas digitais na 

sede fazendo a portabilidade dos números existentes em Florianópolis. A Licitação previu a 

portabilidade apenas do DDD 48 por limitação imposta pela ANATEL conforme já mencionado e 

com isso ficaram de fora as linhas fixas analógicas das Subseções que não poderia se integrar a 

nova central telefônica o que sanaria um dos principais gargalos no atendimento telefônico; 

2.7. Com as medidas acima o Coren/SC passou sua despesa com telefonia fixa de aproximadamente 

R$ 5 mil mensais em dezembro de 2020 para aproximadamente R$ 2.100,00 em junho de 2021. 

Com a contratação do 0800 contratado, passaremos em abril de 2022 para a despesa fixa de R$ 

999,00; 

2.8. A nova central também permitiu a implementação de uma URA (menu de serviços) que foi 

implementada em agosto de 2021 melhorando, mas ainda insuficiente, a resposta as necessidades 

de quem procura o Coren/SC sem a necessidade do atendimento humano. O Plenário do Coren/SC 

Gestão 2021-2023 em sua 597ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) entendeu que a proposta 

inicialmente pensada pela Direção anterior onde o profissional pagaria ligação interurbana quando 

ligasse para o Coren-SC não era aceitável e designou grupo para estudar alternativas; 

2.9. Após estudos a proposta de menu para a central telefônica e a contratação de um 0800 com custo 

fixo para o Coren-SC e sem custos para o profissional foi apresentada e aprovada na 600ª ROP e 

no final de 2021 houve a contratação peloperíodo de 12 meses, porém em decorrência de atrasos 

nos trâmites administrativos a implementação nas Subseções se concretizará em março de 2022, o 

que nos dá um tempo curto para avaliar se o melhor modelo para o Coren-SC seria a minutagem o 

0800 ilimitado; 

2.10. Ante o exposto, apresentamos a solicitação para realizar a contratação de um 0800 Ilimitado, pór 

12 meses, permitindo a prorrogação e contemplando 10 chamadas simultâneas para integrar-se 

às outras 30 linhas da Sede do Coren-SC. cuja portabilidade para a empresa Telefônica Vivo se 

deu por meio do Contrato de Prestação de Serviços  001/2021. Ressalto que com a contratação 

do 0800 já foram realizados os encaminhamentos para o cancelamento das linhas analógicas das 

subseções. 

3. CARACTERÍSTICA DO OBJETO 

3.1. O 0800 deverá ser um link SIP disponibilizado com banda mínima de 960Kbps, correspondendo a 

no mínimo 10 (dez) canais de 64Kps 
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3.2. Deverá ser fornecido com bloqueio de todas as chamadas originadas de telefones celulares de 

quaisquer operadores para esse serviço no Brasil ou em qualquer parte do mundo. A mensagem 

de bloqueio deverá ser personalizada; 

3.3. Se houver necessidade, a interface física da Contratada para a prestação do serviço 0800 deverá 

ser disponibilizada na Sala Técnica de Telecomunicações do Coren/SC, situada no 7º andar, em 

rack; 

3.4. A contratada deverá garantir a disponibilidade do serviço/ano no percentual mínimo de 99.7% 

(noventa e nove por cento); 

3.4.1. A Contratada deverá observar os horários e datas de pico de uso para adequar sua 

infraestrutura de modo a garantir os indicadores definidos nos Níveis Mínimos de Serviço 

indicado no item 3.3. 

3.5. Atualmente o serviço 0800 do Coren/SC atende por meio do número 0800 048 9091; 

3.5.1. O número acima apontado deverá ser mantido de acordo com a resolução 460 de 19 de 

março de 2007 (Portabilidade de Código de Acesso) da Anatel, visando evitar transtornos 

aos seus interlocutores, uma vez que este já é nacionalmente conhecido. A empresa 

vencedora do certame solicitará sua cessão à Telefônica Brasil S.A e a ANATEL. 

3.6. No preço proposto para a execução dos serviços deverá estar incluso o custo com manutenções 

preventivas e corretivas do 0800; 

3.7. O Coren/SC dispõe dos troncos e dos números para os quais o serviço será direcionado; 

3.7.1. Atualmente o Conselho possui um tronco E1 SIP com 30 canais de 64Kbps no link de VOZ 

IP.   

3.8. A Contratada deverá manter o serviço em condições normais de funcionamento; 

3.9. A Contratada deverá disponibilizar atendimento técnico especializado para atuar em conjunto com 

a equipe técnica do Coren/SC durante os procedimentos: 

3.9.1. Da ativação do link; 

3.9.2. Configuração e parametrização necessária para o perfeito funcionamento do código 0800 

em nosso ambiente de telefonia. 

3.10. A Contratada deverá fornecer para cada chamado efetuado, um número de registro para 

acompanhamento, bem como o nome do empregado que a recebeu. No caso do correio 

eletrônico, a Contratada deverá responder a correspondência com as informações em no máximo 

60 (sessenta) minutos; 

3.11. Após cada atendimento técnico, a Contratada deverá emitir um relatório técnico referente ao 

atendimento, contendo a descrição do atendimento, o número do chamado, a data do 

atendimento, a assinatura do técnico da Contratada, bem como a aceitação do técnico do 

contratante para os serviços prestados; 

3.12. A plataforma de rede da Contratada deverá bloquear a recepção de ligações internacionais (LDI); 

3.13. A Contratada deverá distribuir as chamadas automaticamente nas linhas diretas ou ramais 

definidos pelo Contratante; 
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3.14. Os custos relativos aos equipamentos de interface entre sua central e a do Coren/SC e quaisquer 

outros equipamentos ou serviços, inclusive obras de infraestrutura, necessários para o perfeito 

estabelecimento das ligações, bem como custos referentes à manutenção desses equipamentos e 

serviços, ocorrerão à custa da Contratada; 

3.15. A Contratada deverá disponibilizar canais de comunicação que sirvam para receber demandas de 

manutenção 24 (vinte e quatro) horas ao dia, 7 (sete) dias por semana e administrativas em dias 

úteis e horário comercial, além de designar formalmente prepostos; 

3.16. O serviço DDG deverá estar apto a receber chamadas com tarifação reversa originadas de no 

mínimo: 

3.16.1. Telefones fixos locais; 

3.16.2. Telefones fixos de longa distância; 

3.16.3. Telefones móveis locais; 

3.16.4. Telefones móveis de longa distância; 

3.17. A designação do preposto e indicação dos canais de comunicação deverão ser apresentadas na 

data de assinatura do contrato; 

3.18. O serviço de 0800 deverá estar em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

da semana; 

3.19. Disponibilizar portal online de auto gestão que possibilite no mínimo: 

3.19.1. Definir um horário de funcionamento do 0800 ou do centro de atendimento; 

3.19.2. Restringir recebimento de chamadas por tipo (fixo ou móvel); 

3.19.3. Restringir o recebimento de chamadas por região, estado ou município; 

3.19.4. Restringir o recebimento de chamadas por horário; 

3.19.5. Criar filas de espera das chamadas; 

3.19.6. Personalizar áudio da fila de espera; 

3.19.7. Definir o encaminhamento da chamada de acordo com a origem; 

3.19.8. Permitir reencaminhamento de atendimento e distribuição das ligações. 

3.20. Disponibilizar portal online de relatórios que permita verificar no mínimo: 

3.20.1. O tráfego por horário; 

3.20.2. Tráfego por centro de atendimento; 

3.20.3. Tráfego por origem; 

3.20.4. Tempo médio de chamadas; 

3.20.5. Chamada em fila de espera; 

3.20.6. Disponibilidade do serviço; 
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3.20.7. Os relatórios deverão esta acessíveis por no mínimo um ano retroagidos do dia da 

consulta, ou seja, deve ser possível consultar relatórios de ligações de no mínimo um ano 

atrás do dia em que a consulta está sendo realizada. 

3.21. O Coren/SC já dispõe da infraestrutura necessária para suportar a instalação do 0800, que deverá 

se integrar ao link E1 já contratado pelo Coren/SC; 

3.22. A contratada será responsável pelo fornecimento e pela manutenção em funcionamento do 

número 0800, incluindo-se hardwares, softwares e configurações necessárias para tal; 

3.23. O número 0800 será associado ao Conselho de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e 

poderá ser referenciado em todo o Brasil, independentemente da localização do seu centro de 

atendimento. 

4. PORTABILIDADE DE CÓDIGO DE ACESSO 

4.1. Conforme a Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005, código de acesso é conjunto de 

caracteres numéricos ou alfanuméricos estabelecido em plano de numeração, que permite a 

identificação de assinante, de terminal de uso público ou de serviço a ele vinculado; 

4.2. Ainda segundo a Resolução nº 426, portabilidade de código de acesso é a facilidade de rede que 

possibilita ao assinante de serviço de telecomunicações manter o código de acesso a ele 

designado, independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área de 

prestação do serviço, na forma da regulamentação específica; 

4.3. Portanto, código de acesso é um código único que identifica um número telefônico, o qual pode 

ser portável entre operadoras; 

4.4. A Contratada deve assegurar o direito do assinante à portabilidade de código de acesso, no prazo 

e condições definidos na Resolução da ANATEL nº 426/2005; 

4.5. A portabilidade numérica é a facilidade que possibilita ao cliente de serviços de telefonia manter o 

número do telefone 0800 e ele designado, independentemente da operadora do serviço a que 

esteja vinculado; 

4.6. Atualmente o serviço 0800 do Coren/SC atende por meio do número 0800 048 9091; 

4.6.1. O número acima apontado deverá ser mantido de acordo com a resolução 460 de 19 de 

março de 2007 (Portabilidade de Código de Acesso) da Anatel, visando evitar transtornos 

aos seus interlocutores, uma vez que este já é conhecido nacionalmente. 

5. PERFIL DE TRÁFEGO 

5.1. O perfil de tráfego é estimado e servirá de subsídio às licitantes na formulação das propostas; 

5.2. Trata-se do quantitativo médio mensal, em minutos e em número de ligações recebidas, em 

função de um determinado período e localidade de origem; 

5.3. Reforça-se que o volume apresentado contempla o agrupamento de diversos sistemas com 

diferentes perfis de comportamento e com perspectivas de crescimento diferenciadas. Desse 

modo, parte do volume apresentado pode representar uma perspectiva de utilização diante de um 
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perfil de crescimento anual, bem como uma estimativa de implantação de novos sistemas ou 

módulo que ainda não estão em produção. 

 
PERFIL DE TRÁFEGO 

Mês 
Ligações 

recebidas de 
telefone fixo 

Média duração 
das chamadas 

em minutos 
telefone fixo 

Ligações 
recebidas de 

telefone móvel 

Média duração das 
chamadas em minutos 

telefone móvel 

Janeiro_2022 1 1 02 1 

Fevereiro_2022 117 2,63 775 3,22 

Março_2022 1.432 2,72 8.060 3,04 

Abril_2022 1.005 3,15 6.525 3,17 

 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

6.1. Deverá ser prestado suporte técnico em período integral, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia 

e 07 (sete) dias por semana, com atendimento imediato em caso de falhas nas comunicações, na 

central da concessionária de telefonia de longa distância, ou nos equipamentos de conexão 

fornecidos pela contratada e instalados nas dependências físicas dos locais de prestação dos 

serviços; 

6.2. A prestação do serviço compreende o fornecimento, a instalação e a manutenção dos 

equipamentos que compõem cada acesso, desde a interface do equipamento na central pública, 

até a interface de seu correspondente distante; 

7. SLA (SERVICE LEVE AGREEMENT) 

7.1. Ao serem abertos os chamados referentes a suporte técnico e manutenção pela Contratante, os 

mesmos deverão ser classificados considerando as situações descritas na “Tabela: Prioridade X 

SLA” e “Tabela: Nível X Descrição”, devendo a Contratada saná-los dentro do prazo de 

atendimento; 

7.2. Para efeito de apuração do prazo de atendimento de um chamado, será considerada como “data e 

hora da abertura do chamado” a data e hora que a Contratante realizar a abertura do chamado e 

como “data e hora de entrega” a data e hora que a Contratante der o aceite técnico em relação ao 

chamado aberto; 

7.3. Para efeito de cálculo dos pontos perdidos serão atribuídos os seguintes valores aos fatores e 

níveis de criticidade: 

7.3.1. Quando da abertura de chamados técnicos, a Contratada deve realizar em primeiro nível o 

atendimento de suporte remoto. Este atendimento deverá ser realizado conforme níveis de 

prioridades estabelecidos abaixo: 

Tabela: Prioridade X SLA 

Prioridade SLA 

Prioridade 1 – Critica Em até 1 hora 

Prioridade 2 – Alta Em até 2 horas 
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Prioridade 3 – Média Em até 4 horas 

Prioridade 4 – Baixa Em até 8 horas 

 

7.3.2. O SLA acima informado é definido pelo período entre a abertura do chamado técnico e o 

início das atividades. As prioridades de atendimento estão classificadas da seguinte forma; 

 
Tabela: Nível X Descrição 

Nível Descrição 

Prioridade 1 – Crítico 

Significa que o produto ficou inoperante 
ou ocorreu falha de grande impacto. Para 
este nível de severidade o atendimento 
deve ser imediato e com tempo de 
resposta de até 1 (uma) hora para 
resolução total ou encontro de solução 
temporária de contorno; 

Prioridade 2 – Alto 

Impacto moderado no sistema, 
travamento, ou parada de ambiente 
parcial. Para este nível de severidade o 
tempo de resposta deve ser de até 2 
(duas) horas, para resolução total ou 
encontro de solução temporária de 
contorno; 

Prioridade 3 – Média 

Redução de performance do equipamento 
ou aplicação de solução temporária de 
contorno bem-sucedida. Para este nível 
de severidade o tempo de resposta deve 
ser de até 4 (quatro) horas,  para 
resolução total ou encontro de solução 
temporária de contorno; 

Prioridade 4 – Baixo 

Dúvidas de configuração ou anomalia de 
baixo impacto. Para este nível de 
severidade o tempo de resposta deve ser 
de até 8 (oito) horas em horário comercial. 

 
7.4. Os prejuízos causados pela demora no atendimento técnico serão indenizados pela 

Contratada, observados os limites previstos neste Termo, da seguinte forma: 

7.4.1. Desconto de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal da fatura, para cada 

uma hora de atraso no atendimento de incidentes com prioridade 1 – Crítico; 

7.4.2. Desconto de 2% (dois por cento) do valor mensal da fatura, para cada uma hora de 

atraso no atendimento de incidentes com prioridade 2 – Alta; 

7.4.3. Desconto de 1% (um por cento) do valor mensal da fatura, para cada uma hora de 

atraso no atendimento de incidentes com prioridade 3 – Média; 

7.4.4. Desconto de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor mensal da fatura, para cada 

uma hora de atraso no atendimento de incidentes com prioridade 4 – Baixa. 
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7.5. Os descontos serão aplicados sobre o valor mensal da fatura do mês das ocorrências, após 

comunicação da avaliação pelo Fiscal do Contrato a empresa Contratada; 

7.6. O total de desconto aplicado está limitado a 10% (dez por cento) do valor mensal em que 

ocorrer o atraso em questão; 

7.7. Não incorrerá em desconto a Contratada, o não atendimento decorrente de impedimento de 

execução por motivo de ambiente fechado ou não autorização do serviço por parte do 

responsável local, bem como problemas sob responsabilidade de terceiro; 

7.8. Excluem-se desta garantia os defeitos provocados por mau uso comprovado ou em 

desacordo com as instruções fornecidas de manuseio e ainda, os causados por descargas 

atmosféricas e elétricas ou causas de força maior, tais como incêndios, inundações e outras 

comprováveis por laudo pertinente. 

8. LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. O local da instalação será na sede do Conselho Regional de Enfermagem de SC sito a Avenida 

Mauro Ramos, nº 224, Centro, Centro Executivo Mauro Ramos, 7º andar, Florianópolis/SC; 

8.2. A ativação dos serviços e seu total funcionamento deve iniciar a partir do dia 27/08/2022; 

8.3. A Contratada deverá informar à Contratante as datas e horários estipulados para a instalação e 

ativação dos serviços contratados, com uma antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data 

prevista para cada ativação; 

8.4. As instalações e ativações deverão ser agendadas para dias úteis, das 08h00 às 12h00 e das 

14h00 às 17h00, com o Departamento de Tecnologia da Informação, preferencialmente por 

telefone (48) 3029-5467 e/ou 48 99149-3574; da mesma forma como poderão também serem 

obtidas outras informações relativas à execução dos serviços; 

8.5. O Departamento de Tecnologia da Informação, após análise do comunicado, poderá concordar ou 

estabelecer outros dias ou horários para a ativação; 

8.6. Conforme as necessidades operacionais, o dia indicado para os serviços poderá ser dia não útil. 

9. DA VISTORIA 

9.1. A vistoria ao ambiente em que seja necessário a instalação de equipamentos ou link, será 

facultada aos interessados, com a condição de aviso prévio de 24 horas e indicação dos nomes 

das pessoas que realizarão a visita, com horário sugerido e identificação dos visitantes por 

intermédio do o CPF; 

9.1.1. Para o agendamento, deve-se entrar em contato com o funcionário Michel R. Kannenberg, 

por intermédio do e-mail michel.kannenberg@corensc.gov.br, com a solicitação do horário 

em período de atendimento do Coren/SC; 

9.1.2. Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato por meio do telefone (48) 3029-5467. 

mailto:michel.kannenberg@corensc.gov.br,
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10. SUPORTE TÉCNICO 

10.1. A Contratada prestará durante toda a vigência do contrato, o serviço de suporte técnico; 

10.2. O serviço de suporte técnico tem como objetivo atender demandas em que não podem ser 

solucionadas pelo atendimento telefônico, e que necessitam obrigatoriamente de uma intervenção 

técnica e física no ambiente onde a solução encontra-se instalada; 

10.3. O serviço pode ter caráter corretivo ou preventivo, dependendo da sua criticidade ou tipo de 

demanda; 

10.4. O serviço deverá possuir indicadores de uso da solução, recomendações de segurança e 

melhores práticas; 

10.5. O serviço de suporte técnico à solução fornecida e implementada destina-se a: 

10.5.1. Correção de problemas e esclarecimento de dúvidas sobre configurações e utilização da 

solução ofertada; 

10.5.2. Manutenção e atualização de softwares e hardwares que compõem a solução ofertada. 

10.6. Os serviços serão solicitados pela equipe técnica do Conselho mediante abertura de chamado 

Junto à contratada ou ao suporte do fabricante da solução, caso a contratada não seja o fabricante 

da solução. A solicitação será feita via chamada telefônica local ou DDG (10x5, Horário comercial 

de Brasília), e-mail ou portal (24x7), devendo o recebimento dos chamados ocorrer em período 

integral. Os atendimentos de suportes e contatos telefônicos deverão ser na Língua Portuguesa. 

11. DO SISTEMA DE CHAMADOS (HELPDESK)  

11.1. Não haverá limite de quantidade de chamados remotos durante a vigência do contrato; 

11.2. Deverá possuir o acompanhamento e histórico dos chamados registrados no sistema; 

11.3. Os chamados serão classificados nas seguintes categorias de prioridade: 

11.3.1. Baixa: Ocorrências que não interfiram na disponibilidade ou desempenho dos serviços; 

11.3.2. Normal: Ocorrências que prejudiquem os serviços sem interrompê-los. 

11.3.3. Alta: Qualquer ocorrência que caracterize a indisponibilidade dos serviços. 

11.4. Na abertura do chamado serão definidas a categoria de prioridade (baixa, normal e alta). Os 

prazos para atendimento dos chamados deverão seguir o quadro abaixo: 

 

Serviços Prioridade Baixa Prioridade Normal Prioridade Alta 

Atendimento 24 horas Até 12 horas corridas Até 4 horas corridas 

 
11.5. A contratada deverá informar o número do chamado e disponibilizar um meio de acompanhamento 

do seu estado. Ao final de cada atendimento, a contratada deverá emitir relatório técnico contendo 

as seguintes informações: nº do chamado, categoria de prioridade, descrição do problema e da 

solução, procedimentos realizados, data e hora da abertura e do fechamento do chamado, data e 

hora do início e do término da execução dos serviços, identificação do técnico da empresa; 
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11.6. Inclui todo que qualquer tipo de suporte técnico especializado não atendido ou demanda não 

atendida pela Central de Atendimento, e que seja necessária para o perfeito funcionamento da 

solução; 

11.7. Análise Remota do ambiente “Troubleshooting”: casos de problemas como lentidão e/ou mau 

funcionamento de serviços e que necessitam intervenção com a equipe técnica do Conselho, para 

em conjunto executar os procedimentos para diagnósticos e verificações problemas de rede 

“Troubleshooting“, identificando de forma assertiva o agente causador do problema ora 

apresentado; 

11.8. Realização de instalações, correções e atualizações de hardware e software da solução. 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1. A Licitante deverá ter backbone próprio até o PTT (SC); 

12.2. A Licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de Capacidade Técnica para o objeto, 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, para as quais a Licitante presta ou 

prestou serviços, com as mesmas características ou similar ao objeto licitado; 

12.3. A Licitante deverá apresentar o termo de autorização/concessão, dentro do prazo de validade, 

outorgado pela ANATEL, para fornecimento do objeto licitado; 

12.4. A Contratante reserva-se o direito de realizar diligências para certificar-se da veracidade dos 

documentos apresentados pela Licitante, como, por exemplo, consulta ao Acervo Documental 

disponível no Portal da ANATEL. 

13. DA VIGÊNCIA 

13.1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses devendo iniciar os serviços a partir 

do dia 27/08/2022; 

13.2. Sendo reajustado a cada 12 (doze) meses pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 

14. FISCAL DO CONTRATO 

14.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo empregado Michel R. Kannengerg, 

Téc. Esp. ADM. de Redes, Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação; 

14.2. O fiscal do contrato terá autoridade para: 

14.2.1. Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

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

para sua retirada do local da execução dos serviços; 

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

cumprimento do contrato; 
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14.2.4. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando 

todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos; 

14.2.5. A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer 

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

15. DO SIGILO, PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES E ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

15.1. Todas as informações obtidas e/ou produzidas decorrentes da contratação e execução das 

atividades são de propriedade do Coren/SC; 

15.2. A Contratada e todos os funcionários envolvidos no processo de contratação e execução das 

atividades deverão manter sigilo absoluto sobre quaisquer informações do Coren/SC; 

15.3. É proibida a interceptação de qualquer tráfego oriundo ou destinado ao Coren/SC sem autorização 

judicial; 

15.4. A Contratada deverá atender às seguintes condições relativas à informação que venha a 

conhecer, em função da prestação dos serviços ao Coren/SC: 

15.4.1. Não poderá divulgar ou utilizar nenhuma informação adquirida do Coren/SC ou relativa à 

solução instalada, sem a autorização prévia do Coren/SC; 

15.4.2. Respeitar a Confidencialidade da Informação e Propriedade Intelectual do Coren/SC; 

15.4.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do Coren/SC ou de terceiros de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto contratado, respeitando todos os critérios estabelecidos, 

aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Entregar os serviços nos prazos, quantidades, características e condições especificados; 

16.2. Fornecer todos os equipamentos e quaisquer acessórios, incluindo cabos, material e acessórios 

necessários para instalação, conexão e identificação adequada para o perfeito funcionamento da 

solução, conforme determinada pelo Coren/SC, de todos os itens utilizados na instalação e 

funcionamento dos serviços, caso necessário; 

16.3. Disponibilizar e manter a solução contratada e prestar o suporte técnico, durante todo o prazo de 

vigência do contrato, observado o SLA estabelecido; 

16.4. Informar ao Coren/SC, em até 24 horas de antecedência, possíveis manutenções programadas 

que impossibilite o acesso a solução; 

16.5. Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos solicitados pela 

contratante sobre a execução dos trabalhos; 

16.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto de interesse da contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 

execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
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16.7. Caso haja a necessidade de alocar equipamentos de informática de propriedade da empresa 

Contratada nas dependências do Coren/SC, como notebooks, os mesmos deverão, 

obrigatoriamente, antes de se conectar com a rede interna, estar de acordo com as políticas de 

segurança interna do Coren/SC; 

16.8. Comunicar ao Coren/SC, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; 

16.9. Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as 

orientações demandadas pelo Coren/SC; 

16.10. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e demais encargos 

sociais relativamente aos seus empregados; assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e 

comerciais resultante da adjudicação da licitação; 

16.11. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

16.12. Zelar pela perfeita execução dos serviços; 

16.13. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contidas neste Termo de Referência; 

16.14. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 

16.15. Arcar com eventuais prejuízos causados ao Coren/SC ou a terceiros, provocados por negligência 

ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do 

objeto. A fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Administração não exclui ou reduz 

a responsabilidade do contratado; 

16.16. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 

quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto 

do contrato, ficando o Coren/SC isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

16.17. Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente identificados, 

mediante o uso permanente de crachás, devendo substituí-los imediatamente caso sejam 

considerados inconvenientes; 

16.18. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo 

Coren/SC; 

16.19. A Contratada não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de 

deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho aos sábados, domingos, feriados ou 

em horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional para o pleno atendimento do 

fornecimento do objeto; 

16.20. Quaisquer licenças e/ou softwares necessários para plena execução de todas as características 

descritas neste termo de referência deverão ser fornecidos pela Contratada. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada; 
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17.2. Realizar os pagamentos devidos à Contratada, nos prazos e condições estabelecidas neste termo 

de referência; 

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

adquirido/recebido; 

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

promovendo a devolução da nota para correção; 

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

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

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

itens deste processo, segundo suas especificações; 

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

fixando prazo para a sua correção; 

17.7. Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. A Contratada, durante o prazo de execução do serviço, emitirá mensalmente a nota fiscal do 

objeto contratado; 

18.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada, discriminando os itens contratados; 

18.3. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e 

reapresentação; 

18.4. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada 

pela Contratante; 

18.5. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, será de até 

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

18.6. O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da Contratada ou boleto bancário, 

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

Fiscal do Contrato; 

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

Nota Fiscal correspondente, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, CNPJ nº 

75.308.106/0001-56, e ainda, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da 

Contratada, e a descrição clara e sucinta do objeto; 

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

contribuições previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012; 

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

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

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

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

11/01/2012, assinada pelo seu representante legal; 
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18.11. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada qualquer 

penalidade. 

 
Florianópolis, 28 de abril de 2022 

 

 

Marlete Barbosa Borges 
Assessora Executiva 

Coren/SC 

 

 

Grazieli Izidorio 
Assessora DTI 

Coren/SC 
 
 
 

Michel R. Kannenberg 
Administrador de Redes  

Coren/SC 

 

 

 

 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 009/2022 – Coren/SC                                                                                                                Página 34 de 53 
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 

  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA COMPLEMENTAR - PROCESSO Nº 006.926208/2022 

CONTRATAÇÃO DE 0800 ILIMITADO PARA O COREN-SC 

19. DA PESQUISA DE MERCADO 

19.1. Para a definição do preço limite utilizou-se a pesquisa de preços realizada no site Banco de 

Preços em 10 de maio de 2022, pela Adm. Alessandra Otto, gerando o relatório anexo no dia 

10/05/2022 as 15:02:22, baseado no resultado de processos licitatórios de 04 (quatro) órgãos 

públicos, fundamentado no inciso I da IN nº 73 de 05 de agosto de 2020, obtendo-se os dados na 

Tabela 01 – Pesquisa de Mercado abaixo:  

 

Tabela 01 – Pesquisa de Mercado E Custo Estimado 

Item Descrição do Produto Unid Qtd. 

Custo Unitário (R$) Média de 
Preço 

Unitário 
(R$) 

Custo 
Médio 

Total (R$) 
Relatório Banco de 

Preços 

01 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviço de 0800 com franquia mensal 
fixa (ilimitada) independente do 
consumo, contemplando 10 (dez) 
chamadas simultâneas. 

Meses 60 999,75 999,75 59.985,00 

Custo Total Estimado............................................................................................................ 59.985,00 

 

 

19.2. Considerando A fim de reserva de orçamento para elaboração de processo licitatório, solicito 

considerarmos uma estimativa de custo de R$ 59.985,00 (cinqüenta e nove mil novecentos e 

oitenta e cinco reais). 

20. ESTIMATIVA ANUAL DE CUSTOS 

Tabela 02 – Estimativa de Custos  

Item Descrição Qtd. 
Estimativa 

Custo 
Mensal 

Custo 2022 
(04 meses) 

Custo  
2023/2027 

 (56 meses) 

Custo Total 
(60 meses) 

01 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviço de 0800 com franquia 
mensal fixa (ilimitada) 
independente do consumo, 
contemplando 10 (dez) 
chamadas simultâneas. 

 
60 meses 

 
R$ 999,75 R$ 3.999,00 R$ 55.986,00 R$ 59.985,00 

CUSTO TOTAL ESTIMADO.........................................................  R$ 3.999,00 R$ 55.986,00 R$ 59.985,00 
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21. RECURSOS 

21.1. Os recursos são próprios do Coren/SC do Orçamento Programa 2022 a 2027. 

 

 

Florianópolis, 10 de maio de 2022. 
 

 

 

 
Adm. Alessandra Otto 

Depto. de Administração  
CRA/SC 15.541 

Coren/SC
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ANEXO II - MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º XXX /2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006.926208/2022 

PAD N.º 136/2022 

 
 

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: Michel Rocheles Kannenberg, Técnico Especializado, inscrita no CPF 

sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, telefone (48) 3224-9091 – ramal 5467, e-mail 

michel.kannenberg@corensc.gov.br.  

 

Tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 009/2022, para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, 

para recepção de ligações na Modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) Ilimitado, utilizando 

prefixo 0800, 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 006.926208/2022. 

Cláusula 1ª DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado – 

STFC, para recepção de ligações na Modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) Ilimitado, 

utilizando prefixo 0800, ou seja, um número único com tarifa fixa mensal, que receba ligações 

gratuitas em âmbito nacional, com habilitação para receber chamadas locais e interurbanas, 

oriundas de telefones fixos ou móveis, no sistema de tarifação reversa, que suporte no mínimo 

10 chamadas simultâneas, devidamente autorizada pela Agência Nacional de 

Telecomunicações ANATEL, na forma de execução indireta conforme especificações e 

quantitativos constantes neste instrumento. 

 

mailto:michel.kannenberg@corensc.gov.br
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Item Objeto Qtd 

01 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 0800 com 
franquia mensal fixa (ilimitada), independente do consumo, contemplando 10 
(dez) chamadas simultâneas. 

60 meses 

 
 

1.2 Todos os parâmetros de tarifas sejam elas originadas de telefones fixos e móveis, em todo 

território nacional, são consideradas no valor mensal do serviço, sem a limitação de chamadas 

recebidas. 

1.3 Fornecimento de infraestrutura física e tecnológica completa necessária à disponibilização do 

serviço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Contrato. 

1.4 Serviço que disponibiliza à Contratante um número distinto de 0800 a receber chamadas 

originadas em todo território nacional, sem ônus para o usuário chamador. 

1.5 Todo material, equipamento ou qualquer outro tipo de investimento á implantação e à boa 

execução dos serviços será de exclusiva responsabilidade da Contratada. 

Cláusula 2ª VALOR DO CONTRATO 

2.1 O presente Contrato obedece aos seguintes valores: 

 

Item Descrição do Produto Unid Qtd. Valor Unitário Custo Total 

01 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de 0800 com franquia 
mensal fixa (ilimitada) independente do 
consumo, contemplando 10 (dez) chamadas 
simultâneas. 

Meses 60 XXX,XX XX.XXX,XX 

Custo Total ......................................................................................................................... XX.XXX,XX 

 

Cláusula 3ª ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. O 0800 deverá ser um link SIP disponibilizado com banda mínima de 960Kbps, 

correspondendo a no mínimo 10 (dez) canais de 64Kps 

3.2. Deverá ser fornecido com bloqueio de todas as chamadas originadas de telefones celulares de 

quaisquer operadores para esse serviço no Brasil ou em qualquer parte do mundo. A 

mensagem de bloqueio deverá ser personalizada; 

3.3. Se houver necessidade, a interface física da Contratada para a prestação do serviço 0800 

deverá ser disponibilizada na Sala Técnica de Telecomunicações do Coren/SC, situada no 7º 

andar, em rack; 

3.4. A Contratada deverá garantir a disponibilidade do serviço/ano no percentual mínimo de 99.7% 

(noventa e nove por cento); 
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3.4.1. A Contratada deverá observar os horários e datas de pico de uso para adequar sua 

infraestrutura de modo a garantir os indicadores definidos nos Níveis Mínimos de Serviço 

indicado no item 3.3 

3.5. Atualmente o serviço 0800 do Coren/SC atende por meio do número 0800 048 9091; 

3.5.1. O número acima apontado deverá ser mantido de acordo com a resolução 460 de 19 de 

março de 2007 (Portabilidade de Código de Acesso) da Anatel, visando evitar 

transtornos aos seus interlocutores, uma vez que este já é nacionalmente conhecido. A 

empresa vencedora do certame solicitará sua cessão à Telefônica Brasil S.A e a 

ANATEL. 

3.6. No preço proposto para a execução dos serviços deverá estar incluso o custo com 

manutenções preventivas e corretivas do 0800; 

3.7. O Coren/SC dispõe dos troncos e dos números para os quais o serviço será direcionado; 

3.7.1. Atualmente o Conselho possui um tronco E1 SIP com 30 canais de 64Kbps no link de 

VOZ IP.   

3.8. A Contratada deverá manter o serviço em condições normais de funcionamento; 

3.9. A Contratada deverá disponibilizar atendimento técnico especializado para atuar em conjunto 

com a equipe técnica do Coren/SC durante os procedimentos: 

3.9.1. Da ativação do link; 

3.9.2. Configuração e parametrização necessária para o perfeito funcionamento do código 

0800 em nosso ambiente de telefonia. 

3.10. A Contratada deverá fornecer para cada chamado efetuado, um número de registro para 

acompanhamento, bem como o nome do empregado que a recebeu. No caso do correio 

eletrônico, a Contratada deverá responder a correspondência com as informações em no 

máximo 60 (sessenta) minutos; 

3.11. Após cada atendimento técnico, a Contratada deverá emitir um relatório técnico referente ao 

atendimento, contendo a descrição do atendimento, o número do chamado, a data do 

atendimento, a assinatura do técnico da Contratada, bem como a aceitação do técnico do 

contratante para os serviços prestados; 

3.12. A plataforma de rede da Contratada deverá bloquear a recepção de ligações internacionais 

(LDI); 

3.13. A Contratada deverá distribuir as chamadas automaticamente nas linhas diretas ou ramais 

definidos pelo Contratante; 

3.14. Os custos relativos aos equipamentos de interface entre sua central e a do Coren/SC e 

quaisquer outros equipamentos ou serviços, inclusive obras de infraestrutura, necessários 

para o perfeito estabelecimento das ligações, bem como custos referentes à manutenção 

desses equipamentos e serviços, ocorrerão à custa da Contratada; 

3.15. A Contratada deverá disponibilizar canais de comunicação que sirvam para receber 

demandas de manutenção 24 (vinte e quatro) horas ao dia, 7 (sete) dias por semana e 

administrativas em dias úteis e horário comercial, além de designar formalmente prepostos; 
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3.16. O serviço DDG deverá estar apto a receber chamadas com tarifação reversa originadas de no 

mínimo: 

3.16.1. Telefones fixos locais; 

3.16.2. Telefones fixos de longa distância; 

3.16.3. Telefones móveis locais; 

3.16.4. Telefones móveis de longa distância; 

3.17. A designação do preposto e indicação dos canais de comunicação deverão ser apresentadas 

na data de assinatura do contrato; 

3.18. O serviço de 0800 deverá estar em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 

dias da semana; 

3.19. Disponibilizar portal online de auto gestão que possibilite no mínimo: 

3.19.1. Definir um horário de funcionamento do 0800 ou do centro de atendimento; 

3.19.2. Restringir recebimento de chamadas por tipo (fixo ou móvel); 

3.19.3. Restringir o recebimento de chamadas por região, estado ou município; 

3.19.4. Restringir o recebimento de chamadas por horário; 

3.19.5. Criar filas de espera das chamadas; 

3.19.6. Personalizar áudio da fila de espera; 

3.19.7. Definir o encaminhamento da chamada de acordo com a origem; 

3.19.8. Permitir reencaminhamento de atendimento e distribuição das ligações. 

3.20. Disponibilizar portal online de relatórios que permita verificar no mínimo: 

3.20.1. O tráfego por horário; 

3.20.2. Tráfego por centro de atendimento; 

3.20.3. Tráfego por origem; 

3.20.4. Tempo médio de chamadas; 

3.20.5. Chamada em fila de espera; 

3.20.6. Disponibilidade do serviço; 

3.20.7. Os relatórios deverão esta acessíveis por no mínimo um ano retroagidos do dia da 

consulta, ou seja, deve ser possível consultar relatórios de ligações de no mínimo um 

ano atrás do dia em que a consulta está sendo realizada. 

3.21. O Coren-SC já dispõe da infraestrutura necessária para suportar a instalação do 0800, que 

deverá se integrar ao link E1 já contratado pelo Coren/SC; 

3.22. A contratada será responsável pelo fornecimento e pela manutenção em funcionamento do 

número 0800, incluindo-se hardwares, softwares e configurações necessárias para tal; 
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3.23. O número 0800 será associado ao Conselho de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e 

poderá ser referenciado em todo o Brasil, independentemente da localização do seu centro 

de atendimento; 

Cláusula 4ª PORTABILIDADE DE CÓDIGO DE ACESSO 

4.1 A Contratada deve assegurar o direito do assinante à portabilidade de código de acesso, no 

prazo e condições definidos na Resolução da ANATEL Nº426/2005; 

4.2 A portabilidade numérica é a facilidade que possibilita ao cliente de serviços de telefonia 

manter o número do telefone 0800 e ele designado, independentemente da operadora do 

serviço a que esteja vinculado; 

4.3 Atualmente o serviço 0800 do Coren/SC atende por meio do número 0800 048 9091; 

4.1.1   O número acima apontado deverá ser mantido de acordo com a resolução 460 de 19 de 

março de 2007 (Portabilidade de Código de Acesso) da Anatel, visando evitar 

transtornos aos seus interlocutores, uma vez que este já é conhecido nacionalmente 

Cláusula 5ª DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

5.1 Deverá ser prestado suporte técnico em período integral, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por 

dia e 07 (sete) dias por semana, com atendimento imediato em caso de falhas nas 

comunicações, na central da concessionária de telefonia de longa distância, ou nos 

equipamentos de conexão fornecidos pela contratada e instalados nas dependências físicas 

dos locais de prestação dos serviços; 

5.2 A prestação do serviço compreende o fornecimento, a instalação e a manutenção dos 

equipamentos que compõem cada acesso, desde a interface do equipamento na central 

pública, até a interface de seu correspondente distante. 

Cláusula 6ª SLA (SERVICE LEVE AGREEMENT) 

6.1. Ao serem abertos os chamados referentes a suporte técnico e manutenção pela Contratante, 

os mesmos deverão ser classificados considerando as situações descritas na “Tabela: 

Prioridade X SLA” e “Tabela: Nível X Descrição”, devendo a Contratada saná-los dentro do 

prazo de atendimento; 

6.2. Para efeito de apuração do prazo de atendimento de um chamado, será considerada como 

“data e hora da abertura do chamado” a data e hora que a Contratante realizar a abertura do 

chamado e como “data e hora de entrega” a data e hora que a Contratante der o aceite técnico 

em relação ao chamado aberto; 

6.3. Para efeito de cálculo dos pontos perdidos serão atribuídos os seguintes valores aos fatores e 

níveis de criticidade: 

6.3.1. Quando da abertura de chamados técnicos, a Contratada deve realizar em primeiro nível 

o atendimento de suporte remoto. Este atendimento deverá ser realizado conforme 

níveis de prioridades estabelecidos abaixo: 
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Tabela: Prioridade X SLA 

Prioridade SLA 

Prioridade 1 – Critica Em até 1 hora 

Prioridade 2 – Alta Em até 2 horas 

Prioridade 3 – Média Em até 4 horas 

Prioridade 4 – Baixa Em até 8 horas 

 
 

6.3.2. O SLA acima informado é definido pelo período entre a abertura do chamado técnico e o 

início das atividades. As prioridades de atendimento estão classificadas da seguinte 

forma: 

 
 

Tabela: Nível X Descrição 

Nível Descrição 

Prioridade 1 – Crítico 

Significa que o produto ficou inoperante ou ocorreu falha 
de grande impacto. Para este nível de severidade o 
atendimento deve ser imediato e com tempo de resposta 
de até 1 (uma) hora para resolução total ou encontro de 
solução temporária de contorno; 

Prioridade 2 – Alto 

Impacto moderado no sistema, travamento, ou parada de 
ambiente parcial. Para este nível de severidade o tempo 
de resposta deve ser de até 2 (duas) horas, para 
resolução total ou encontro de solução temporária de 
contorno; 

Prioridade 3 – Média 

Redução de performance do equipamento ou aplicação 
de solução temporária de contorno bem-sucedida. Para 
este nível de severidade o tempo de resposta deve ser 
de até 4 (quatro) horas,  para resolução total ou encontro 
de solução temporária de contorno; 

Prioridade 4 – Baixo 
Dúvidas de configuração ou anomalia de baixo impacto. 
Para este nível de severidade o tempo de resposta deve 
ser de até 8 (oito) horas em horário comercial. 

 
6.4. Os prejuízos causados pela demora no atendimento técnico serão indenizados pela 

Contratada, observados os limites previstos neste Termo, da seguinte forma: 

6.4.1. Desconto de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal da fatura, para cada 

uma hora de atraso no atendimento de incidentes com prioridade 1 - Crítico; 

6.4.2. Desconto de 2% (dois por cento) do valor mensal da fatura, para cada uma hora de 

atraso no atendimento de incidentes com prioridade 2 – Alta; 

6.4.3. Desconto de 1% (um por cento) do valor mensal da fatura, para cada uma hora de atraso 

no atendimento de incidentes com prioridade 3 – Média; 

6.4.4. Desconto de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor mensal da fatura, para cada 

uma hora de atraso no atendimento de incidentes com prioridade 4 – Baixa. 

6.5. Os descontos serão aplicados sobre o valor mensal da fatura do mês das ocorrências, após 

comunicação da avaliação pelo Fiscal do Contrato a empresa Contratada; 
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6.6. O total de desconto aplicado está limitado a 10% (dez por cento) do valor mensal em que 

ocorrer o atraso em questão; 

6.7. Não incorrerá em desconto a Contratada, o não atendimento decorrente de impedimento de 

execução por motivo de ambiente fechado ou não autorização do serviço por parte do 

responsável local, bem como problemas sob responsabilidade de terceiro; 

6.8. Excluem-se desta garantia os defeitos provocados por mau uso comprovado ou em desacordo 

com as instruções fornecidas de manuseio e ainda, os causados por descargas atmosféricas e 

elétricas ou causas de força maior, tais como incêndios, inundações e outras comprováveis por 

laudo pertinente. 

Cláusula 7ª LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O local da instalação será na sede do Conselho Regional de Enfermagem de SC sito a Avenida 

Mauro Ramos, nº 224, Centro, Centro executivo Mauro Ramos, 7º andar, Florianópolis/SC; 

7.2. A ativação dos serviços e seu total funcionamento deve iniciar a partir do dia 27/08/2022; 

7.3. A Contratada deverá informar à Contratante as datas e horários estipulados para a instalação e 

ativação dos serviços contratados, com uma antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data 

prevista para cada ativação; 

7.4. As instalações e ativações deverão ser agendadas para dias úteis, das 08h00 às 12h00 e das 

14h00 às 17h00, com o Departamento de Tecnologia da Informação, preferencialmente por 

telefone (48) 3029-5467 e/ou 48 99149-3574; da mesma forma como poderão também serem 

obtidas outras informações relativas à execução dos serviços; 

7.5. O Departamento de Tecnologia da Informação, após análise do comunicado, poderá concordar 

ou estabelecer outros dias ou horários para a ativação; 

7.6. Conforme as necessidades operacionais, o dia indicado para os serviços poderá ser dia não 

útil. 

Cláusula 8ª DO SUPORTE TÉCNICO 

8.1. A Contratada prestará durante toda a vigência do contrato, o serviço de suporte técnico; 

8.2. O serviço de suporte técnico tem como objetivo atender demandas em que não podem ser 

solucionadas pelo atendimento telefônico, e que necessitam obrigatoriamente de uma 

intervenção técnica e física no ambiente onde a solução encontra-se instalada; 

8.3. O serviço pode ter caráter corretivo ou preventivo, dependendo da sua criticidade ou tipo de 

demanda; 

8.4. O serviço deverá possuir indicadores de uso da solução, recomendações de segurança e 

melhores práticas; 

8.5. O serviço de suporte técnico à solução fornecida e implementada destina-se a: 

8.5.1. Correção de problemas e esclarecimento de dúvidas sobre configurações e utilização da 

solução ofertada; 
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8.5.2. Manutenção e atualização de softwares e hardwares que compõem a solução ofertada. 

8.6. Os serviços serão solicitados pela equipe técnica do Conselho mediante abertura de chamado 

Junto à contratada ou ao suporte do fabricante da solução, caso a contratada não seja o 

fabricante da solução. A solicitação será feita via chamada telefônica local ou DDG (10x5, 

Horário comercial de Brasília), e-mail ou portal (24x7), devendo o recebimento dos chamados 

ocorrer em período integral. Os atendimentos de suportes e contatos telefônicos deverão ser 

na Língua Portuguesa. 

Cláusula 9ª DO SISTEMA DE CHAMADAS (HELPDESK) 

9.1. Não haverá limite de quantidade de chamados remotos durante a vigência do contrato; 

9.2. Deverá possuir o acompanhamento e histórico dos chamados registrados no sistema; 

9.3. Os chamados serão classificados nas seguintes categorias de prioridade: 

9.3.1. Baixa: Ocorrências que não interfiram na disponibilidade ou desempenho dos serviços; 

9.3.2. Normal: Ocorrências que prejudiquem os serviços sem interrompê-los. 

9.3.3. Alta: Qualquer ocorrência que caracterize a indisponibilidade dos serviços. 

9.4. Na abertura do chamado serão definidas a categoria de prioridade (baixa, normal e alta). Os 

prazos para atendimento dos chamados deverão seguir o quadro abaixo: 

 

Serviços Prioridade Baixa Prioridade Normal Prioridade Alta 

Atendimento 24 horas Até 12 horas corridas Até 4 horas corridas 

 
9.5. A contratada deverá informar o número do chamado e disponibilizar um meio de 

acompanhamento do seu estado. Ao final de cada atendimento, a contratada deverá emitir 

relatório técnico contendo as seguintes informações: nº do chamado, categoria de prioridade, 

descrição do problema e da solução, procedimentos realizados, data e hora da abertura e do 

fechamento do chamado, data e hora do início e do término da execução dos serviços, 

identificação do técnico da empresa; 

9.6. Inclui todo que qualquer tipo de suporte técnico especializado não atendido ou demanda não 

atendida pela Central de Atendimento, e que seja necessária para o perfeito funcionamento da 

solução; 

9.7. Analise Remota do ambiente “Troubleshooting”: casos de problemas como lentidão e/ou mau 

funcionamento de serviços e que necessitam intervenção com a equipe técnica do Conselho, 

para em conjunto executar os procedimentos para diagnósticos e verificações problemas de 

rede “Troubleshooting“, identificando de forma assertiva o agente causador do problema ora 

apresentado; 

9.8. Realização de instalações, correções e atualizações de hardware e software da solução. 
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Cláusula 10ª DA VIGÊNCIA 

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses devendo iniciar os serviços a 

partir do dia 27/08/2022; 

10.2. Sendo reajustado a cada 12 (doze) meses pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor) acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 

Cláusula 11ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

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

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

11.1.1 Rubrica: 33.90.039.002.024 – Telefonia Móvel e Fixa. 

Cláusula 12ª FISCAL DO CONTRATO 

12.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo empregado Michel R. 

Kannengerg, Téc. Esp. ADM. de Redes, Chefe do Departamento de Tecnologia da 

Informação; 

12.2. O fiscal do contrato terá autoridade para: 

12.2.1. Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

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

prazo para sua retirada do local da execução dos serviços; 

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

cumprimento do contrato; 

12.2.4. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 

determinando todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos; 

12.2.5. A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer 

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

Cláusula 13ª DO SIGILO, PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES E ACORDO DE CONFIDÊNCIA 

13.1. Todas as informações obtidas e/ou produzidas decorrentes da contratação e execução das 

atividades são de propriedade do Coren/SC; 

13.2. A Contratada e todos os funcionários envolvidos no processo de contratação e execução das 

atividades deverão manter sigilo absoluto sobre quaisquer informações do Coren/SC; 

13.3. É proibida a interceptação de qualquer tráfego oriundo ou destinado ao Coren/SC sem 

autorização judicial; 

13.4. A Contratada deverá atender às seguintes condições relativas à informação que venha a 

conhecer, em função da prestação dos serviços ao Coren/SC: 
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13.4.1. Não poderá divulgar ou utilizar nenhuma informação adquirida do Coren/SC ou relativa 

à solução instalada, sem a autorização prévia do Coren/SC; 

13.4.2. Respeitar a Confidencialidade da Informação e Propriedade Intelectual do Coren/SC; 

13.4.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do Coren/SC ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto contratado, respeitando todos os 

critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros. 

Cláusula 14ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Entregar os serviços nos prazos, quantidades, características e condições especificados; 

14.2. Fornecer todos os equipamentos e quaisquer acessórios, incluindo cabos, material e 

acessórios necessários para instalação, conexão e identificação adequada para o perfeito 

funcionamento da solução, conforme determinada pelo Coren/SC, de todos os itens utilizados 

na instalação e funcionamento dos serviços, caso necessário; 

14.3. Disponibilizar e manter a solução contratada e prestar o suporte técnico, durante todo o prazo 

de vigência do contrato, observado o SLA estabelecido; 

14.4. Informar ao Coren/SC, em até 24 horas de antecedência, possíveis manutenções 

programadas que impossibilite o acesso a solução; 

14.5. Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos solicitados pela 

contratante sobre a execução dos trabalhos; 

14.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em 

razão da execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 

14.7. Caso haja a necessidade de alocar equipamentos de informática de propriedade da empresa 

Contratada nas dependências do Coren/SC, como notebooks, os mesmos deverão, 

obrigatoriamente, antes de se conectar com a rede interna, estar de acordo com as políticas 

de segurança interna do Coren/SC; 

14.8. Comunicar ao Coren/SC, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; 

14.9. Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as 

orientações demandadas pelo Coren/SC; 

14.10. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e demais 

encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a responsabilidade pelos 

encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação da licitação; 

14.11. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações 

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

14.12. Zelar pela perfeita execução dos serviços; 
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14.13. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contidas neste Contrato; 

14.14. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 

ordem; 

14.15. Arcar com eventuais prejuízos causados ao Coren/SC ou a terceiros, provocados por 

negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na 

execução do objeto. A fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Administração 

não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado; 

14.16. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho 

dos serviços objeto do contrato, ficando o Coren/SC isento de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos; 

14.17. Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente identificados, 

mediante o uso permanente de crachás, devendo substituí-los imediatamente caso sejam 

considerados inconvenientes; 

14.18. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo 

Coren/SC; 

14.19. A Contratada não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de 

deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho aos sábados, domingos, 

feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional para o pleno 

atendimento do fornecimento do objeto; 

14.20. Quaisquer licenças e/ou softwares necessários para plena execução de todas as 

características descritas neste Contrato deverão ser fornecidos pela Contratada. 

Cláusula 15ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada; 

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

Contrato; 

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

adquirido/recebido; 

15.4. Comunicar à Contratada a ocorrência de divergência entre o material adquirido e a nota 

fiscal, promovendo a devolução da nota para correção; 

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

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

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

cumprimento de todos os itens deste processo, segundo suas especificações; 
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15.6. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do 

objeto, fixando prazo para a sua correção; 

15.7. Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato. 

Cláusula 16ª DO PAGAMENTO 

16.1. A Contratada, durante o prazo de execução do serviço, emitirá mensalmente a nota fiscal do 

objeto contratado; 

16.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada, discriminando os itens contratados; 

16.3. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e 

reapresentação; 

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

atestada pela Contratante; 

16.5. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, será 

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

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

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

do atesto do Fiscal do Contrato; 

16.7. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar como beneficiário/cliente, 

da Nota Fiscal correspondente, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, 

CNPJ nº 75.308.106/0001-56, e ainda, os números do Banco, da Agência e da Conta 

Corrente da Contratada, e a descrição clara e sucinta do objeto; 

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

impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012; 

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

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

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

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

1.234, de 11/01/2012, assinada pelo seu representante legal; 

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

penalidade. 
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Cláusula 17ª DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.3 apresente 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 comporta-se de modo inidôneo. 

17.2 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. 

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

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

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

prejuízos significativos ao objeto da Contratação; 

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

da Contratada; 

17.3.3 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; 

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

pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

17.3.5 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; 

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

17.6 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. 

17.7 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. 

17.8 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. 

17.9 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. 

17.10 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. 

17.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Cláusula 18ª DA RESCISÃO DO CONTRATO 

18.1 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. 

18.2 A rescisão do Contrato poderá ser: 

18.2.1 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; 

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

desde que haja conveniência para o Contratante; 

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

termos de sentença transitada em julgado. 
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18.3 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. 

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

fundamentada da autoridade competente. 

18.5 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. 

18.6 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: 

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

18.6.2 Pagamento do custo de desmobilização. 

Cláusula 19ª ALTERAÇÕES 

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

19.2 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. 

19.3 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 20ª DOS CASOS OMISSOS 

20.1 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 21ª PUBLICIDADE 

21.1 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 22ª DO FORO 

22.1 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 Fornecedor 

 
 
 

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

Nome: 
CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme Portaria Coren/SC nº 518 de 17 de novembro de 2021 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
Processo Licitatório n.º 006.926208/2022 
Pregão Eletrônico n.º 009/2022 – 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 

Item Descrição do Produto Unid Qtd. Valor Unitário Custo Total 

01 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de 0800 com franquia 
mensal fixa (ilimitada) independente do 
consumo, contemplando 10 (dez) chamadas 
simultâneas. 

Meses 60 XXX,XX XX.XXX,XX 

Custo Total ......................................................................................................................... XX.XXX,XX 

 

VALOR GLOBAL (por extenso):  
 

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 009/2022 do Coren/SC, 
declaramos que: 

  
 os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a 

entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, 
mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, 
encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a 
terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, 
estaduais e federais, tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, 
seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, 
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alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 009/2022  do Coren/SC, e seus 
Anexos. 
  

 O(s) serviço(s) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas 
do Edital respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado.  
 

 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2022 

 

___________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 


