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TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO Nº 014.926208/2022 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, 

CARIMBOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES 

 

 

B 

META FÍSICA: 
Aquisição de serviços de entrega rápida em fotocópias, carimbos, impressões e encadernações, 
observando a programação de uso do serviço para atender as necessidades do Conselho 
Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

 

C 

JUSTIFICATIVA: 
Justifica-se a contratação do objeto, tendo em vista a necessidade constante de entrega imediata 
e imprevisível dos serviços de fotocópias, carimbos, encadernações e impressões coloridas, 
preto e branco para os trabalhos de expediente dos diversos departamentos do Conselho 
Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Apesar do Coren/SC possuir impressoras locadas, 
não possui empregados em número suficientes para realizar fotocópias, encadernações e 
impressões em 24 (vinte e quatro) horas.  

 

D 

VALOR ESTIMADO: 
Para o primeiro ano de vigência, considerando-se a data prevista para início da execução 
contratual: 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 48.493,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e três 
reais) 

EMPREITADA:                          ( X ) Preço Global        (    ) Preço Unitário 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:  ( X ) Global                  (    ) Por Item 

 

 

E 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Elemento de Despesa: 

Itens 1 à 3: rubrica 33.90.039.002.011 – Serviços de Encadernação; 

Itens 4 à 7: rubrica 33.90.039.002.007 – Serviços Cópias e Reprodução de Documentos; 

Itens 8 a 9: rubrica 33.90.030.002 – Material de Expediente. 

A 

OBJETIVO: 
Registro de Preços, pelo menor preço global por grupo, para a eventual aquisição, por um 
período de 12 (doze) meses, de serviços de entrega rápida em fotocópias, carimbos, impressões 
e encadernações, observando a programação de uso do serviço para atender as necessidades 
do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 
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F 

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

Previsão de reajustamento de preços: 

(    ) Sim, mediante reajuste indexação   

(    ) Sim, mediante repactuação 

(  X ) Não. 
 

G UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Setor de Compras e Licitação do Coren/SC 
 

H RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Superintendência do Coren/SC 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, pelo menor preço 

global por grupo, para eventual aquisição, por um período de 12 (doze) meses, de serviços de 

entrega rápida em fotocópias, carimbos, impressões e encadernações, observando a 

programação de uso do serviço para atender as necessidades do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

2.1. A licitante deverá fornecer dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência o objeto 

licitado. 

2.2. Os itens 2 e 7 da Tabela 01 deverão ser coletados e entregues dentro do prazo de 24 (vinte 

quatro) horas; 

2.3. As especificações dos objetos licitados deverão atender as descrições expostas na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 01 - Objeto 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
UNID. 

MEDIDA 
CONSUMO 

MÉDIO 
PEDIDO 
MÍNIMO 

PEDIDO 
MÁXIMO 

 
 
 
 
 
 

Único 

01 

Serviço de encadernação capa dura, 
hotmelt,  com letra em dourado, no 
tamanho A4, para até 500 folhas de 75 
g/m², nas cores verde, vermelha, 
conforme definido na ordem de execução. 
A arte da capa e as páginas do miolo serão 
de responsabilidade do Coren/SC. 

Unid. 100 01 24 
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02 

Serviço de encadernação em espiral 
plástica para apostilas, no tamanho A4, 
com capa transparente e contra capa 
preta, para até 250 folhas. As folhas de 
miolo serão fornecidas pelo Coren/SC. 

Unid. 50 1 50 

03 

Serviço de encadernação em espiral para 
apostilas, no tamanho A4, com capa 
transparente e contra capa preta, para até 
500 folhas. 

Unid. 50 1 50 

04 

Fotocópia ou impressão simples, 1x0 cor, 
papel sulfite A4, 75g branco, formato 
21,00 x 29,7 cm, impressão frente preto e 
branco. (impressão conforme arquivo) 

unid. 20.000 100 20.000 

05 

Fotocópia ou impressão simples, 1x1 cor, 
papel sulfite A4, 75g branco, formato 
21,00 x 29,7 cm, impressão frente e verso 
preto e branco. (impressão conforme 
arquivo) 

Unid. 70.000 100 20.000 

06 

Impressão colorida, 4x0 cor, papel sulfite 
A4, 75g branco, formato 21,00 x 29,7 cm, 
impressão frente colorido. (impressão 
conforme arquivo) 

Unid. 12.000 100 12.000 

07 

Impressão colorida, 4x4 cor, papel sulfite 
A4, 75g branco, formato 21,00 x 29,7 cm, 
impressão frente e verso colorido. 
(impressão conforme arquivo) 

Unid. 5.000 100 5.000 

08 

Carimbo automático, corpo acrílico, base 
resina, medidas: 75mm x 38mm, tipo auto 
entintado e automático, monocromático, 
retrátil com molas. 

Unid. 30 02 30 

09 

Carimbo automático, corpo acrílico, base 
resina, medidas: 38mm x 14mm, tipo auto 
entintado e automático, monocromático, 
retrátil com molas. 

Unid. 50 05 50 

 
 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. O pedido de serviço será encaminhado à Contratada via e-mail, anexando a ordem de execução  

assinada pela diretoria do Coren/SC, na qual será registrado o quantitativo e descrito o tipo de 

serviço; 

3.2. O Contratante pagará à Contratada somente os serviços efetivamente fornecidos e em 

conformidade com as ordens de execução expedidas; 

3.3. O recolhimento e a entrega dos materiais são de inteira responsabilidade da Contratada, exceto 

no caso de envio por meio eletrônico que não será necessária à coleta; 

3.4. Caso algum material recebido não esteja em pleno acordo com o especificado, a Contratada 

assume total responsabilidade pela sua retirada nas dependências do Coren/SC; 
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3.5. Não está autorizada a subcontratação ou transferência a outrem o todo ou parte do contrato, 

com exceção dos serviços de coleta e entrega. 

 

4. DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
4.1. Aplicam-se à presente contratação os ditames contidos na Lei n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/02, 

no Decreto n.º 10.024/19, e demais legislação vigente. 

 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
5.1. Não será permitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto, com 

exceção dos serviços de coleta e entrega; 

5.2. A licitante declara-se ciente de ser a única responsável pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicação de qualquer penalidade prevista pelo 

descumprimento das obrigações assumidas. 

 

6. DA VIGÊNCIA 

 
6.1. Ata de Registro de Preços terá vigência pelo período de 12 (doze) meses a partir da data da sua 

assinatura, que se iniciará no dia 28 de outubro de 2022. 

 

7. PREPOSTO 

 
7.1. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Fiscalização, durante o período de vigência do 

contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser 

indicado mediante declaração de que deverá constar o nome completo, nº do CPF, telefone, e-

mail, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional e cargo/função que exerce na 

Contratada. 

 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1. Para os itens 01, 08 e 09, a Contratada deverá entregar o objeto em até 05 (cinco) dias úteis  a 

partir do recebimento da ordem de execução; 

8.2. E para os itens 02 a 07, a Contratada deverá entregar o objeto em até 24 (vinte e quatro) horas a 

partir do recebimento da ordem de execução, acompanhada da arte gráfica. 

 

9. LOCAL DE COLETA E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

 
9.1. A coleta e entrega dos serviços se dará na Sede do Coren/SC situado no seguinte endereço: Av. 

Mauro Ramos n.º 224, 7º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-300. Telefone 0800 048 

9091, no horário 08h ás 17h; 

9.2. Não será efetuada qualquer pagamento referente a coleta e entrega do material, estando este 

valor embutido dos custos unitários dos serviços. 
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10. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
10.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, as relações dela decorrentes, serão 

acompanhadas, geridas e fiscalizadas, por pessoa designada pelo Coren/SC, ao qual caberá 

fiscalizar o objeto licitado; 

10.2. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanha e fiscalizada pela superintendente, 

Marlete Barbosa Borges; 

10.3. A fiscal da Ata de Registro de Preços terá autoridade para: 

 Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações estabelecidas no Termo de 

Referência;  

 Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para 

sua correção no local da execução dos serviços. 

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

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

 

11. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO  

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

atestada pela Contratante; 

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

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

11.3. 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 da Fiscal da Ata de Registro de Preços; 

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

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

Santa Catarina, CNPJ n.º 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; 

11.5. 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; 

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

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

11.7. 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; 

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

penalidade. 
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12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

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

representante da Contratada; 

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

12.3. Efetuar os pagamentos em conformidade com o item 11 do Termo de Referência; 

12.4. Recusar qualquer o objeto entregue fora das especificações estabelecidas no Termo de 

Referência; 

12.5. Solicitar a substituição dos itens que apresentarem defeitos ou que estiverem fora das 

especificações do objeto; 

12.6. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 

dentro das normas estabelecidas neste Termo de Referência; 

12.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de acordo com as 

cláusulas deste Instrumento. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
13.1. Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

13.2. Executar fielmente os serviços contratados, em conformidade com as cláusulas avençadas e 

normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no 

andamento da Contratante; 

13.3. Refazer os serviços rejeitados imediatamente após o pedido do fiscal do contrato, ficando por 

sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços; 

13.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto dos serviços 

contratados, sem que disso decorra qualquer ônus para a Contratante, não implicando a 

atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da contratante, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade; 

13.5. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem 

como, pelos danos decorrentes da realização desses trabalhos, sendo a única responsável pela 

qualidade dos serviços prestados; 

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

durante a execução deste objeto; 

13.7. Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, a Contratada obriga-se a: 

13.7.1 Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto contratado, não 
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por 
problemas oriundos desta contratação; 

13.7.2 Coletar e entregar o objeto em conformidade com as especificações constantes no Termo 
de Referência. 
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13.8. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto dos serviços 

contratados, sem que disso decorra qualquer ônus para a Contratante, não implicando a 

atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da contratante, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade; 

13.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste Termo de Referência, e da Ata de Registro de Preços em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções; 

13.10. Assumir quaisquer danos causados diretamente ao Coren/SC ou a terceiros, quando estes 

tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos serviços ou causados por seus 

representantes ou prepostos. 

 

14. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

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

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 

ao Coren/SC promover as negociações junto aos Fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d”, do inciso II, do caput do art. 65 da Lei n.º 8.666/93; 

14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o Coren/SC convocará os Fornecedores para negociarem a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado; 

14.2.1 Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

14.2.2   A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

14.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o Coren/SC poderá: 

14.3.1 liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação por parte do 
Fornecedor ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

14.3.2  convocar os demais Fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

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

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 

14.5. O registro será cancelado quando o Fornecedor: 

14.5.1   descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

14.5.2  não assinar/receber o Contrato/ou outro instrumento hábil no prazo estabelecido neste 
Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, sem justificativa 
aceitável; 

14.5.3  não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

14.5.4   sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
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14.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 14.5.1, 14.5.2 e 14.5.4 será 

formalizado por despacho do Presidente do Coren/SC, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa; 

14.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 

justificados, seja por razão de interesse público, ou a pedido do Fornecedor; 

14.8. Na hipótese de inadimplemento contratual ou cancelamento do registro do primeiro colocado, o 

Coren/SC poderá convocar as demais Licitantes para, na ordem de sua classificação e 

observadas as condições de habilitação consignadas no Edital, registrarem preços, assinando a 

respectiva Ata de Registro de Preços; 

14.9. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de 

legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis 

até o término da vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

15. JUSTIFICATIVA 

 
15.1. O sistema de registro de preços tem por objetivo suprir a necessidade constante e de 

quantitativo individual de serviços que necessitam de entrega imediata imprevisível de entrega 

rápida dos serviços de fotocópias, carimbos, encadernações e impressões coloridas, preto e 

branco para os trabalhos de expediente dos diversos departamentos do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina; 

15.2. Apesar da locação de impressoras, a depender do fluxo de trabalho, o Coren/SC não possui 

empregados em número suficientes para realizar fotocópias e impressões em 24 (vinte e quatro) 

horas. Nem tampouco, equipamentos, insumos e mão de obras para encadernações holt malt, 

aspirais e carimbos. Ademais se aproxima o término da vigência da Ata de Registro de Preços 

008/2021, em 27 de outubro de 2022, de mesmo objeto; 

15.3. Os itens foram agrupados em grupo único considerando a natureza dos serviços a serem 

realizados. Ao solicitar impressões encadernadas, fica moroso e causa transtorno imprimir o 

material em um determinada contratada e posterior alocar este material para uma outra empresa 

realizar a encadernação, além de, por vezes, o mesmo arquivo possuir páginas coloridas e 

monocromáticas, por este motivo o grupo único se torna mais eficiente para a administração 

deste serviço. Em relação aos carimbos, teme-se que se pôr em um grupo isolado, considerando 

o baixo consumo anual, restará frustrado o grupo; 

15.4. Os materiais, serviços e seus quantitativos foram estimados com base nos dados gerados pelo 

sistema de almoxarifado mediante o consumo do penúltimo exercício. 

 

 

 

 

 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – Coren/SC                                                                                                                Página 9 de 11 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

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

Caixa Postal 163 - Fone: 0800 048 9091 

www.corensc.gov.br 

  

16. DAS SANÇÕES 

 
16.1 Com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002,ficará impedida de licitar e contratar com 

a União e será descredenciada do SICAF e do Cadastro de Fornecedores do Coren/SC, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem 

prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o preço 

global de todos os itens por si registrados na Ata de Registro de Preços, o Fornecedor/a 

Contratada que: 

16.1.1 Deixar de entregar documentação exigida na Ata, no Contrato/instrumento hábil e/ou 

no Edital de Licitação ou apresentar documentação falsa; 

16.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3 Falhar na execução da Ata e/ou do Contrato/instrumento hábil; 

16.1.4 Fraudar na execução da Ata e/ou do Contrato/instrumento hábil; 

16.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.6 Cometer fraude fiscal; 

16.1.7 Fizer declaração falsa ou apresentar documento falso; 

16.1.8 Não mantiver a sua proposta; 

16.1.9 Não assinar o Contrato/instrumento hábil no prazo estabelecido. 

16.2. O retardamento da execução previsto no subitem 16.1.2, estará configurado quando o 

Fornecedor/a Contratada: 

16.2.1. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos na Ata e/ou no 

Contrato/instrumento hábil por 03 (três) dias seguidos ou por 05 (cinco) dias 

intercalados; 

16.2.2. Deixar de entregar o objeto registrado e contratado nos prazos estabelecidos na Ata 

e/ou no Contrato/instrumento hábil; 

16.3 A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada conjuntamente à de impedimento de licitar 
e contratar estabelecida no item 16.1 desta cláusula; 

16.4 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à Contratada; 

16.5 Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica a Contratada obrigada a recolher a 
importância devida no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial pelo 
Coren/SC; 

16.6 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela empresa contratada ao 
Coren/SC, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa e cobrado judicialmente; 

16.7 A aplicação de multa não impede o Coren/SC de rescindir/cancelar a Ata de Registro de 
Preços e o Contrato/instrumento hábil e de impor simultaneamente à Contratada penas de 
advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 

16.8 A intimação dos atos correspondentes à pena de suspensão temporária e à declaração de 
inidoneidade será feita mediante publicação na imprensa oficial; 
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16.9 Para validade da aplicação de penalidades será assegurado à Contratada o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A aplicação de penalidades 
deve estar devidamente motivada em processo administrativo; 

16.10 As multas administrativas previstas acima não têm caráter compensatório, não eximindo a 
Contratada do pagamento por perdas e danos das infrações cometidas. 

 

17. PESQUISA DE MERCADO 

 
17.1. Para a definição do preço limite utilizou-se a pesquisa de preços realizada através do software 

do Banco de Preços (www.bancodeprecos.com.br), no dia 05 de setembro de 2022, pelo Agente 

de Contratação Ronaldo Pierri. 

17.2. A pesquisa gerou relatório no dia 05/09/2022, às 15:38:50 (IP: 201.55.98.58), com base no 

resultado de Processos Licitatórios de 03 (três) órgãos públicos. 

17.3. O critério adotado para realizar a pesquisa foi o estabelecido no art. 5º, inciso I da Instrução 

Normativa nº 65 de 07 de julho de 2021, ou seja, correspondente nos sistemas oficiais, obtendo-

se os dados na Tabela 02 – Referencial de Custos abaixo:  

 

Tabela 02 – Referencial de Custos 

Grupo Itens Descrição do Objeto 
Unidade de 

Medida 

Consumo 
Médio 

Pedido 
Mínimo 

Pedido 
Máximo 

Preço de 
Referência 

Custo Médio 
Total 

Estimado Relatório 
Banco Preços 

Único 

1 

Serviço de encadernação capa 
dura, hotmelt,  com letra em 
dourado, no tamanho A4, para até 
500 folhas de 75 g/m², nas cores 
verde, vermelha, conforme 
definido na ordem de execução. A 
arte da capa e as páginas do miolo 
serão de responsabilidade do 
Coren/SC. 

Unid. 100 01 24 R$ 54,93 R$ 5.493,00 

2 

Serviço de encadernação em 
espiral plástica para apostilas, no 
tamanho A4, com capa 
transparente e contra capa preta, 
para até 250 folhas. As folhas de 
miolo serão fornecidas pelo 
Coren/SC. 

Unid. 50 1 50 R$ 4,80 R$ 240,00 

3 

Serviço de encadernação em 
espiral para apostilas, no tamanho 
A4, com capa transparente e 
contra capa preta, para até 500 
folhas. 

Unid. 50 1 50 R$ 8,01 R$ 400,50 

4 

Fotocópia ou impressão simples, 
1x0 cor, papel sulfite A4, 75g 
branco, formato 21,00 x 29,7 cm, 
impressão frente preto e branco. 
(impressão conforme arquivo) 

Unid. 20.000 100 20.000 R$ 0,14 R$ 2.800,00 

5 
Fotocópia ou impressão simples, 
1x1 cor, papel sulfite A4, 75g 

Unid. 70.000 100 20.000 R$ 0,26 R$ 18.200,00 

http://www.bancodeprecos.com.br/
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branco, formato 21,00 x 29,7 cm, 
impressão frente e verso preto e 
branco. (impressão conforme 
arquivo) 

6 

Impressão colorida, 4x0 cor, papel 
sulfite A4, 75g branco, formato 
21,00 x 29,7 cm, impressão frente 
colorido. (impressão conforme 
arquivo) 

Unid. 12.000 100 12.000 R$ 0,95 R$ 11.400,00 

7 

Impressão colorida, 4x4 cor, papel 
sulfite A4, 75g branco, formato 
21,00 x 29,7 cm, impressão frente 
e verso colorido. (impressão 
conforme arquivo) 

Unid. 5.000 100 5.000 R$ 1,42 R$ 7.100,00 

8 

Carimbo automático, corpo 
acrílico, base resina, medidas: 
75mm x 38mm, tipo auto entitado 
e automático, monocromático, 
retrátil com molas. 

Unid. 30 02 30 R$ 48,30 R$ 1.449,00 

9 

Carimbo automático, corpo 
acrílico, base resina, medidas: 
38mm x 14mm, tipo auto entitado 
e automático, monocromático, 
retrátil com molas. 

Unid. 50 05 50 R$ 28,21 R$ 1.410,50 

Custo Total Estimado................................................................................................................................ R$ 48.493,00 

 
 

18. RECURSOS 

 

18.1. Os recursos serão próprios do Coren/SC referente ao Orçamento Programa 2022 e 2023. 

 

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Setor de Compras e Licitação do Coren/SC, em 
conformidade com a legislação específica e com a necessidade da Administração, e submetido à 
consideração e à aprovação da Presidência do Coren/SC. 

 

 

Florianópolis, 12 de setembro de 2022. 

 

 

 

 
Ronaldo Pierri 

Presidente Comissão de Licitação 

 Coren/SC 

 


