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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010.926208/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022 

 

1. OBJETO GERAL 

1.1  Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo 

na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as 

necessidades do Coren/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

documento; 

1.2. Os serviços deverão ser prestados em dois locais: na Sede do Coren/SC em Florianópolis e na 

Subseção de Criciúma; 

1.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

 

Tabela 01 – Do objeto 

Lote Item Especificação do serviço Local Qtd. CBO 

Único 
01 Assistente de Atendimento (40h semanais) Florianópolis 03 4110-10 

02 Assistente de Atendimento (40h semanais) Criciúma 01 4110-10 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Motivação da Contratação 

 
 A justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 
2.2 Justificativa da contratação por lote único 

 
A contratação em lote único leva em consideração questão econômica relacionada ao 

ganho de economia em escala, sem prejuízo à ampla competitividade, uma vez que existem no 

mercado diversas empresas com capacidade de fornecer os serviços.  

A licitação em lote único justifica-se também pela necessidade de preservar a integridade 

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

não padronização dos serviços, assim como gerar dificuldades gerenciais. Soma-se a isso a 

possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser 
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acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de 

diversos prestadores. 

Assim sendo, o não parcelamento do objeto, neste caso, se demonstra técnica e 

economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação; visa, 

tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a 

mais ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua 

finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades desta Autarquia. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1  A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviços de apoio administrativo 

para atendimento das necessidades do Coren/SC, vinculadas aos processos de atendimento aos 

Profissionais de Enfermagem inscritos na Autarquia e público geral, a ser realizado na Sede em 

Florianópolis, e na Subseção de Criciúma. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1    Trata-se de serviço comum, com prestação continuada, em regime de dedicação exclusiva, a 

ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 

de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do 

aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 

a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1    Disposições Gerais – Da Contratada  

5.1.1   A contratada deverá iniciar as atividades impreterivelmente até 10 (dez) dias úteis 
contados da assinatura do contrato. 

5.1.2 A Contratada deverá possuir, ou instalar, escritório na Grande Florianópolis, a fim 
de facilitar a substituição imediata dos colaboradores em caso de eventuais faltas. 

5.1.2.1  A necessidade de possuir escritório de representação na Grande Florianópolis 
se deve pela agilidade na resolução imediata de possíveis problemas que 
podem vir a ocorrer durante a realização dos trabalhos, haja vista tratar-se de 
um serviço importante para o Conselho Regional de Enfermagem de Santa 
Catarina. Além de trazer mais segurança contratual, pelo acompanhamento 
pessoal da contratada, diante de supostas faltas dos terceirizados.  

5.1.3   A contratada deverá disponibilizar pessoal e uniformes necessários para  a  perfeita  
execução  dos  serviços, conforme a descrição que consta neste termo. 
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5.2    Habilitação Técnica – Da Contratada. As licitantes deverão apresentar a seguinte 

documentação complementar para fins de qualificação técnico-operacional: 

5.2.1   Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, onde 
constem o mesmo CBO ou função dos postos previstos para contratação, que 
comprove(m): 

5.2.1.1 Aptidão para desempenho de atividade pertinente em características e 
quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante executa 
ou executou contratos em atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da 
licitação. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 
concomitantes para comprovar a capacidade técnica nos termos do item 10.7 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

5.3.1   O(s) atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica deverá (ão) se referir a 
serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou 
secundária, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta 
comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita 
Federal do Brasil – RFB. 

5.4.1  Experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços terceirizados, 
ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura do Pregão: conforme 
item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

5.4.2  Os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

5.4.3  Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos cópias de 
contratos, registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos, mediante 
diligência do Pregoeiro. 

5.3 Os requisitos da contratação, quanto aos profissionais terceirizados nos cargos de apoio 

administrativo, abrangem o seguinte:  

5.3.1 Formação escolar, perfil profissional e competências pessoais: requisitos a serem 
exigidos dos profissionais conforme tópico 8 deste Termo de Referência. 

5.3.2 Capacitação: Para a devida prestação dos serviços de atendimento ao público, 
todos os profissionais contratados participarão de capacitação, a ser ministrada 
pela Contratante na sede do Coren/SC ou na Subseção, de acordo com o modelo 
de capacitação para atendimento adotado. 

5.3.3 Qualidade dos serviços prestados: requisitos a serem exigidos da Contratada, 
conforme Anexo II – Instrumento de Medição de Resultados. 

5.3.4 Serviço de natureza continuada: Uma vez que visam proporcionar suporte ao 
atendimento presencial dos profissionais de Enfermagem inscritos e toda a 
comunidade que utiliza dos serviços do Coren/SC. A eventual ausência da mão de 
obra Contratada provocará dano objetivo à qualidade dos serviços prestados por 
prejudicar o atendimento de primeiro nível, especialmente na Subseção. 

5.3.5 Enquadramento profissional, conforme Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO): itens 01 e 02 (Assistente de Atendimento): 4110-10 - Assistente de 
Atendimento.  

5.4 Será obrigação da Contratada orientar os seus empregados a utilizar de forma 

ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos postos à disposição para 
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prestação dos serviços, bem como observar outras instruções relacionadas à sustentabilidade 

ambiental que venham a ser implantadas no ambiente de atendimento da Contratante. 

5.5 As obrigações da Contratante e Contratada estão previstas neste Termo de Referência. 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1  Não incidem critérios de sustentabilidade na presente licitação, pois se trata de contratação 

exclusiva de mão de obra para prestação de serviços de auxiliar administrativo.  

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO  

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações da Sede, localizada na Avenida Mauro Ramos nº 224, Centro, 

Florianópolis/SC, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00, acompanhado por empregado 

do Coren/SC que será designado para esse fim (por se tratar do principal polo de trabalho, 

entende-se não haver necessidade de vistoria em Criciúma).  

7.1.1 O agendamento deverá ser realizado exclusivamente pelo endereço eletrônico 
licitacao@corensc.gov.br. 

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

7.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

7.4 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações 

de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 

decorrentes.  

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1    A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:  

8.1.1 A prestação dos serviços deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias úteis contados a 
partir do início da vigência do Contrato, devendo a Contratada, dentro deste prazo, 
alocar a quantidade de mão de obra solicitada nos respectivos locais e horários a 
serem fixados pela Contratante, respeitadas as exigências relativas à apresentação 
de documentos solicitados. 

8.1.2 A unidade de medida para os serviços objeto desta contratação será o posto de 
serviço, fundamentado na excepcionalidade prevista no item 2.6, alínea d.1.2, do 
Anexo V da IN nº 5/2017, pois seria inviável, ao menos inicialmente, que as 
atividades de apoio administrativo a serem Contratadas fossem mensuradas com 
base no critério de resultado por produtividade, uma vez que as demandas 
regionais e de atendimento ao público são variáveis;  

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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8.2   Com relação às tarefas e prestação dos serviços objeto desta contratação, a Administração 

poderá notificar diretamente os empregados da Contratada para executá-las, conforme 

dispõe o art. 8°, Seção III, da IN SEGES/MP nº 05/2017. 

8.3   Descrição das Tarefas A Serem Executadas: Assistente de Atendimento (CBO 4110-10):  

8.3.1 Atender profissionais inscritos, interessados e público em geral, fornecendo 
informações básicas e padronizadas em conformidade com normas do Coren/SC e 
executar serviços de apoio; 

8.3.2 Receber, conferir dados e prazos de validade, organizar, tirar cópias, digitalizar, 
imprimir, triar e distribuir documentos para procedimentos de inscrição, registro e 
cadastro e de serviços diversos solicitados no atendimento de primeiro nível do 
Coren/SC, segundo critérios preestabelecidos, encaminhando-os às áreas 
responsáveis para processamento das solicitações; 

8.3.3 Inserir e atualizar dados cadastrais básicos nos sistemas informatizados do 
Coren/SC; 

8.3.4 Coletar dados biométricos e entregar documentos inerentes às solicitações 
realizadas nos processos concluídos, acompanhando o preenchimento dos 
protocolos de entrega; 

8.3.5 Operar máquinas de escritório e comunicação tais como telefone, 
microcomputadores, impressoras, copiadoras etc; 

8.3.6 Preparar documentos, guias de remessa e correspondências com o devido registro; 

8.3.7 Consultar a base de dados nos sistemas do Coren/SC, alimentando-a com 
informações pertinentes ao atendimento realizado; 

8.3.8 Formalizar a chefia imediata e/ou preposto as intercorrências durante a execução 
das suas atividades, objetivando a conclusão do atendimento de forma eficaz; 

8.3.9 Seguir as orientações da chefia imediata e executar outras atividades do 
atendimento, em conformidade com as normas pré-estabelecidas pelo Coren/SC; 

8.3.10 Gerar guias automáticas para pagamento de taxas e/ou anuidades e 
operacionalizar a quitação, quando aplicável, através dos meios de pagamento 
disponibilizados pelo Coren/SC; 

8.3.11 Participar das capacitações/reciclagens requeridas e executar atividades de apoio 
inerentes à função; 

8.3.12 Zelar pelo patrimônio público, garantindo o uso racional dos bens. 

8.4 Controle da jornada de trabalho e locais de prestação dos serviços: os serviços serão 
prestados em horário compreendido entre 08hs ás 17hs, de segunda a sexta feira, 
perfazendo jornada semanal de 40 (quarenta) horas semanais. Os horários poderão ser 
alterados por conveniência, interesse e critério do Coren/SC. Porém as cargas horárias não 
sofrerão alteração. 

8.4.1 Caso o horário de expediente do Coren/SC seja alterado por determinação legal ou 
imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos 
horários da prestação de serviços para atendimento da nova situação. 

8.5 Será concedido intervalo para repouso e alimentação de 01 (uma) hora aos profissionais 
cuja jornada de trabalho diária seja de 08 (oito) horas. 

8.6 Não serão concedidos automaticamente aos prestadores de serviços direitos típicos dos 
empregados do quadro efetivo do Coren/SC, tais como folgas de aniversário, emendas de 
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feriado e outros de natureza relativa à jornada de trabalho, previstos no CCT que engloba 
os empregados públicos da Autarquia (IN SEGES MP 05/2017, Art. 5°, VII). 

8.7 Tendo em vista o disposto nas Convenções Coletivas, a Contratada deverá realizar o 
controle de jornada de trabalho para controle de assiduidade e pontualidade de seus 
empregados.  

8.7.1 O controle da jornada de trabalho será efetuado nas dependências da Contratante, 
podendo ser realizado por qualquer das modalidades admitidas na legislação. 

8.8 Requisitos Mínimos:  

8.8.1 Idade mínima de 18 anos; 

8.8.2 Ensino médio completo (ou equivalente).  

8.9 Competências Técnicas e Experiência Profissional Mínima:  

8.9.1 Experiência mínima de 06 (seis) meses em atividades administrativas e/ou de 
atendimento ao público, mediante comprovação através da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e/ou contrato de trabalho e currículo do profissional envolvido na 
prestação dos serviços.  

8.10 Conhecimentos atualizados de informática: ambiente Windows, ferramentas Word, Excel, 
acesso à internet. 

8.11 Conhecimentos básicos de arquivamento e/ou organização de documentos e redação. 

8.12 Habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal. 

8.13 Competências pessoais requeridas: conforme relacionadas na família ocupacional do 
respectivo CBO (4110-10). 

8.14 Normas Gerais de Conduta e de Execução dos Serviços:  

8.14.1 Ser pontual e permanecer no local de trabalho determinado, ausentando-se apenas 
quando substituído(a) por outro(a) profissional ou quando autorizado pelo líder ou 
por agente da Administração; 

8.14.2 Observar normas gerais de comportamento profissional e técnicas de atendimento 
ao público; 

8.14.3 Observar normas internas e de segurança do Coren/SC, aplicáveis a todos os 
usuários; 

8.14.4 Observar instruções repassadas pela supervisão administrativa. 

8.15 Atender às instruções do Fiscal de Contrato relativas aos processos de trabalho; 

8.16 Ocupar-se estritamente das atividades previstas no seu rol de atribuições, evitando o 
afastamento dessas atividades durante o horário de trabalho ou atendendo a chamados 
diversos de terceiros não autorizados; 

8.17 Manter tratamento cordial com empregados e prestadores de serviços da Contratante, 
preservando, durante o expediente, o distanciamento necessário à boa execução dos 
serviços; 

8.18 Zelar pela preservação do patrimônio público posto à disposição para execução dos 
serviços, mantendo a higiene e organização do posto de trabalho e reportando aos 
responsáveis as necessidades de manutenção sempre que necessário; 

8.19 Guardar sigilo dos assuntos pertinentes aos serviços, especialmente dados pessoais aos 
quais tenham acesso em virtude dos serviços de apoio administrativo executados; 
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8.20 Não tratar de assuntos relativos ao contrato ou demandas trabalhistas com empregados do 
quadro efetivo da Contratada, reportando-se ao líder e/ou preposto; 

8.21 Manter-se devidamente uniformizado e portando o crachá durante todo o horário de 
prestação dos serviços. 

Preposto da Contratada 

8.22 A Contratada manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um preposto, com 
fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo com 
todos os dados necessários, tais como nome completo, números do CPF, e-mail, telefones 
comercial e de celular. 

8.23 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 
prestados, bem como sobre toda documentação acessória decorrente da mão de obra 
Contratada. 

8.24 Na designação do preposto é vedada a indicação dos próprios funcionários responsáveis 
pela prestação dos serviços junto à Contratante para o desempenho de tal função. 

8.25 A Contratada deverá instruir seu preposto quanto à necessidade de atender prontamente a 
quaisquer solicitações do Fiscal ou Gestor contratual em exercício, acatando imediatamente 
as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das 
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as 
providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na 
execução dos serviços contratados. 

8.26 Início da Prestação dos Serviços, Disponibilização e Substituição dos Profissionais: 

8.26.1 A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada em, 
no máximo, 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, devendo a 
Contratada, nesse prazo, alocar a mão-de-obra nos respectivos locais e nos 
horários fixados pelo Coren/SC, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 
impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados; 

8.26.2 A cada solicitação do Contratante, inclusive quando da necessidade de 
substituições, a Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas para atendê-lo, 
devendo, neste prazo, efetuar o levantamento dos novos profissionais; 

8.26.3 Será de inteira responsabilidade da Contratada, assegurar a prestação dos serviços 
durante os horários definidos pelo Contratante; 

8.26.4 O Contratante reserva-se o direito de não solicitar a substituição do profissional 
(cobertura) e, nessa hipótese, as horas serão deduzidas da fatura; 

8.26.5 A Contratada deverá disponibilizar a documentação dos profissionais selecionados, 
no momento da apresentação dos trabalhadores; 

8.26.6 Atendidos os requisitos exigidos neste Termo de Referência, o profissional será 
alocado pela contratada e dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade 
do profissional, para fins de prestação dos serviços e de faturamento; 

8.26.7 Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que 
porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pelo 
Coren/SC, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte 
integrante de suas obrigações. 

8.27 Definição dos Salários-Base e Demais Benefícios: 

8.27.1 Os salários-base, bem como os demais benefícios, da categoria profissional 
descrita neste Termo de Referência não poderão ser inferiores aos estabelecidos 
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nas convenções coletivas de trabalho do sindicato ao qual a categoria profissional 
esteja vinculada; 

8.27.2 A licitante está obrigada a observar, tanto na formulação da proposta quanto na 
execução contratual, as exigências constantes de acordos coletivos de trabalho que 
alcançam as categorias pertinentes à prestação dos serviços.  

9. CRITÉRIOS DE AFERIÇÕA E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

9.1    A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 

previsto no Anexo A deste Termo de Referência, devendo haver o redimensionamento no 

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:  

9.1.1 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou 

9.1.2 Deixar de utilizar recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

9.2 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 
critérios: assiduidade, pontualidade, higiene pessoal, qualidade do uniforme, qualidade do 
serviço executado, relacionamento com os servidores, dentre outros elencados. 

9.3 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 
será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

9.3.1 Não produziu os resultados acordados; 

9.3.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 

9.3.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

Tabela 02 – Dos Serviços a serem Prestados 

Lote Item Especificação do serviço Qtd Local Turno CBO 

Único 

01 

Assistente de Atendimento 
(40h semanais): Serviço de 
atendimento aos profissionais 
de Enfermagem e auxílio aos 
Departamentos 

03 Sede Florianópolis 
Segunda a Sexta: 
08hs ás 17hs. 

4110-10 

02 
Assistente de Atendimento 
(40h semanais): Serviço de 
atendimento aos profissionais 

01 
Subseção de 

Criciúma 
Segunda a Sexta: 
08hs ás 17hs. 

4110-10 
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de Enfermagem 

 

 

10.1  Os serviços serão prestados nas dependências da Sede do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina na Av. Mauro Ramos nº 224, 5º ao 9º andar, Centro, 

Florianópolis/SC, CEP: 88.020-300 e na Subseção de Criciúma na Avenida Getúlio Vargas, 

nº 440, Centro Com. Emp. Euclides Crevanzi – Sala 202, Centro, Criciúma/SC, CEP: 88801-

500. 

10.2      Informações gerais sobre a prestação do serviço: 

10.2.1 Todos os profissionais da contratada devem apresentar-se uniformizados. 

10.2.2 A mão de obra e todos os encargos decorrentes da prestação de serviço 
deverão estar inclusos na proposta. 

10.2.3 A Contratada deverá eleger no ato da contratação um líder, mediante aprovação 
da contratante, dentre os assistentes de atendimento de Florianópolis. O líder 
deverá verificar os trabalhos realizados, a fim de evitar a relação direta entre a 
administração e os trabalhadores da contratada; 

10.2.4 Substituir em até 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pelo fiscal do 
Contrato, e independente de qualquer justificativa desta, qualquer empregado 
cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da contratada ou inadequada para 
a prestação dos serviços; 

10.2.5 Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo 
pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os 
encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos 
pertinentes, bem como por quaisquer acidentes e mal súbito de que possam ser 
vítimas, quando em serviço; 

10.2.6 A inadimplência do contratado para com estes encargos, não transfere a 
contratante à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato; 

10.2.7 Fornecer, mensalmente, junto à nota fiscal, a folha de pagamento especifica do 
contrato e cópia autenticada da respectiva guia de recolhimento de contribuições 
previdenciárias (GRPS), FGTS do mês de competência dos serviços e relação 
dos colaboradores que estão executando os serviços objeto deste processo. 

10.3 Todos os profissionais envolvidos na prestação dos serviços deverão ser contratados de 
forma regular, obedecendo às legislações trabalhista e previdenciária vigentes, bem como 
acordos, convenções ou dissídios coletivos aplicáveis à categoria. 

10.4 A composição do preço deverá ser demonstrada e provisionada na Planilha de Custos e 
Formação de Preços, conforme redação da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 (ver Anexo II), 
considerando-se as informações do presente Anexo e demais observações constantes no 
Edital. 

10.5 Será desclassificada a proposta de preços cuja remuneração aos profissionais seja inferior 
aos valores mínimos definidos nas correspondentes Convenções Coletivas de Trabalho – 
CCT. 

10.6 Na ocorrência de greves, a Contratada deverá prestar os serviços por meio de esquema de 
emergência, comunicando a Contratante a respeito do plano para provisionamento de 
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pessoal. 

11. UNIFORNE 

11.1 Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser 

condizentes com a atividade a ser desempenhada no Contratante, compreendendo peças 

para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o 

empregado. 

11.2 O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário, confeccionadas com 

tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos: 

 
CONJUNTO FEMININO - VERÃO 

Item 
Vida útil 

(meses) 

Qtd. 

Camisa social de manga curta, sem bolso, com abotoamento frontal, em tricoline,  

na cor branca  
6 3 

Calça social feminina na cor azul marinho, em tecido two ou four ways  6 2 

Saia social feminina na cor azul marinho, em tecido two ou four ways 6 2 

Sapato social feminino, em couro, na cor preta  6 1 
CONJUNTO FEMININO - INVERNO 

Item 
Vida útil 

(meses) 

Qtd. 

Suéter feminino em tricô, com decote em “v”, na cor azul marinho 6 1 

Camisa social de manga comprida, sem bolso, com abotoamento frontal, em 

tricoline, na cor branca  
6 2 

Calça social feminina na cor azul marinho, em tecido two ou four ways  6 2 

Sapato social feminino, em couro, na cor preta  6 2 

 
CONJUNTO MASCULINO - VERÃO 

Item 
Vida útil 

(meses) 

Qtd. 

Camisa social de manga curta, sem bolso, com abotoamento frontal, na cor 

branca  
6 3 

Calça social masculina na cor azul marinho, em tecido two ou four ways  6 2 

Sapato social masculino, em couro, na cor preta  6 1 
CONJUNTO MASCULINO - INVERNO 

Item 
Vida útil 

(meses) 

Qtd. 

Suéter masculino em tricô, com decote em “v”, na cor azul marinho 6 1 

Camisa social de manga comprida, sem bolso, com abotoamento frontal, na cor 

branca  
6 2 

Calça social masculina na cor azul marinho, em tecido two ou four ways  6 2 

Sapato social masculino, em couro, na cor preta  6 1 

 
11.3 Será entregue 01(um) conjunto completo ao empregado no início da execução do contrato 

(itens e quantidades no quadro acima), devendo este ser substituído de acordo com a vida 

útil do vestuário, estabelecida no quadro acima ou a qualquer tempo, após comunicação 
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escrita da Contratante sempre que estes não atendam as condições mínimas de 

apresentação ou sejam danificados antes de findo o prazo de vida útil previsto, no prazo 

máximo de até 10 (dez) dias úteis. 

11.4 O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a 

contar do início da prestação dos serviços. 

11.5 No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 

sendo substituídos sempre que estiverem apertados. 

11.6 Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, a ser assinado pelos empregados no 

momento do recebimento das peças. 

11.7 Os uniformes deverão ser distribuídos de acordo com a estação climática, aqui neste termo 

consideramos apenas verão e inverno. 

11.8 As peças devem ser confeccionadas com tecido leve e confortável, em material de alta 

qualidade. 

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1    Durante o período de vigência do contrato, as relações contratuais dela decorrentes, serão 

acompanhadas, geridas e fiscalizadas, por empregados do Coren/SC, indicados no contrato, 

ao qual caberá fiscalizar o objeto, na qualidade de Fiscal do Coren/SC para a presente 

contratação. 

12.2 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos empregados a seguir: 

12.2.1 Fiscal Técnico e Setorial da Sede: Elaine Cristina da Silveira Nunes, Assessora 
do Departamento de Registro Inscrição e Cadastro, na fiscalização geral e 
setorial da Sede; 

12.2.2 Fiscal Administrativo: Daiane Bittencourt da Rosa, Supervisora do Setor de 
Gestão de Pessoas, na fiscalização e conferências das documentações e 
recolhimentos da folha de pagamento; 

12.2.3 Fiscal Setorial - Subseção: Liziane Gomes Nazário, auxiliar administrativa, na 
fiscalização setorial da Subseção de Criciúma. 

12.3 Os fiscais técnicos e setoriais do contrato terão autoridade para:  

12.3.1 Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

12.3.2 Rejeitar todo e qualquer serviço ou material de má qualidade ou não 
especificado e estipular o prazo para sua retirada do local da execução dos 
serviços. 

12.4 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer 
responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados. 

12.5 Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto durante a execução deste Contrato, sem 
autorização expressa dos fiscais do Coren/SC. 

12.6 O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) pelo Fiscal 
do Coren/SC deverá (ão) compreender a mensuração dos seguintes aspectos:  

12.6.1 Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 
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prazos de execução e da qualidade demandada; 

12.6.2 Os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas; 

12.6.3 A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

12.6.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

12.6.5 A satisfação do público usuário. 

12.7 A atestação de conformidade da prestação dos serviços, a fim de liberar o pagamento da 
nota fiscal mensal, cabe ao fiscal técnico e ao fiscal administrativo, concomitantemente. 

12.8 Após a assinatura do contrato, o gestor do contrato irá promover reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição 
dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

12.9 Os assuntos tratados na reunião inicial devem ser registrados em ata e, 
preferencialmente, estarem presentes o gestor, os fiscais do contrato, o preposto e o fiscal 
da empresa. 

13. DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

13.1    Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a Contratada deverá entregar para a Contratante, todos os meses, a 

documentação a seguir relacionada: 

13.1.1 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

13.1.2 Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

13.1.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

13.1.4 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da Contratada; e 

13.1.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

13.2 Os documentos relacionados acima poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por 

extrato válido e atualizado do SICAF. 

13.3 Após o segundo mês de prestação de serviço, todos os demais meses sequentes, junto a 

nota fiscal a Contratada deverá encaminhar: 

13.3.1  Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e 

Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados relativos ao mês anterior, bem 

como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade 

previdenciária e fiscal da Contratada; 

13.3.2  Cópia da folha de pagamento analítica em que conste como tomador o Órgão ou 

Unidade contratante do mês anterior; ou cópia do(s) contracheque(s) pelo(s) 

empregado(s) ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos bancários; 
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13.3.3  Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, 

auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção 

ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao mês anterior. 

13.4 Documentação obrigatória para o início e o término da execução contratual, ou em caso de 

admissão/demissão de empregados: 

13.4.1 No primeiro mês da prestação dos serviços: 

13.4.1.1 Até 01 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos 

empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, RG, CPF e documento que comprove a qualificação mínima ou a 

qualificação técnico-profissional exigida; 

a) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da 

Contratante de empregados não inclusos na relação. 

b) Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente 

comunicada ao Fiscal de Contrato. 

13.4.1.2 Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a 

admissão de novos empregados, cópias simples acompanhadas dos 

originais da CTPS dos empregados admitidos para a execução dos 

serviços, devidamente assinadas, e dos exames médicos admissionais dos 

empregados da Contratada. 

13.4.2 Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão 

do contrato), em relação aos empregados que foram demitidos, ou após a demissão 

de qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar a documentação 

adicional abaixo relacionada, em cópias simples: 

13.4.2.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores 

de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da 

categoria; 

13.4.2.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes 

às rescisões contratuais; 

13.4.2.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do 

FGTS de cada empregado demitido. 

13.5 Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a Contratada terá o prazo 

máximo de 07 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 

Fiscalização ao Fiscal de Contrato, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e 

documentalmente. 

13.6 O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da Contratada em 

situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão 

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 
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14. CONTRA DEPÓSITO VINCULADA – BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO  

14.1  Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da 

Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

14.2   A futura Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do 

contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais 

verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 

previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular 

dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

14.3  Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por 

falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e 

guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do 

Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das 

demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

14.4  A Contratada autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário 

e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões 

trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta 

depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para 

movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 

2017, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos 

trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma. 

14.5  O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP 

n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes 

sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade 

promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas 

obrigações: 

14.5.1 13º (décimo terceiro) salário; 

14.5.2 Férias e um terço constitucional de férias; 

14.5.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

14.5.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.  

14.6  Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII 

da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

14.7  O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, 

conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e 

instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de 

Cooperação Técnica. 

14.8  Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da 

conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier 

a prestar os serviços. 
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14.9   Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta 

depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 

14.10 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para 

utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos 

subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de 

situações ocorridas durante a vigência do contrato. 

14.11 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios 

da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente 

após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização 

para a movimentação dos recursos creditados na conta depósito vinculada, que será 

encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 

da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. 

14.12 A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o 

pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores 

favorecidos. 

14.13 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) 

dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas 

para a quitação das obrigações trabalhistas. 

14.14 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva 

titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria 

correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação 

de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme 

item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

15. PAGAMENTOS, RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES NA FONTE 

15.1  A contratada deverá emitir a nota fiscal de prestação de serviços até o dia 10 do mês 

subseqüente, no caso de não cumprimento deste a nota não será recebida pelo fiscal do 

contrato. 

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

15 (quinze) dias úteis, contados da data do atesto de conformidades emitidos pelos fiscais 

técnico e administrativo relativo ao mês da prestação do serviço. 

15.3 Junto a Nota Fiscal deverá ser encaminhado planilha com as especificações de 

contingenciamentos a serem depositados na cota depósito bloqueada para movimentação. 

15.4  No primeiro mês de prestação de serviço, a nota fiscal será parcial e correspondente aos dias 

trabalhados até o dia 31. 

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

bancário, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

15.6  Os pagamentos a serem efetuados em favor da Contratada estarão sujeitos, no que couber, às 

retenções na fonte nos seguintes termos: 
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15.6.1  13º do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da 

contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 

de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e 

alterações; 

15.6.2 da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, 

de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações; 

15.6.3 do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor. 

16. VIGÊNCIA, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

16.1     O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse 

das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 

1993. 

16.2     É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção coletiva de trabalho 

ou sentença normativa vigente à época da apresentação da proposta e adotados para 

elaboração desta, no que tange aos valores de mão-de-obra. 

16.3    É admitido, o reajuste dos custos com insumos, observado o interregno mínimo de 12 (doze) 

meses, contado da data da proposta, utilizando como índice de reajuste o INPC acumulado 

dos últimos 12 (doze) meses. 

16.4     Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses será contado a 

partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

16.5   Caso a Contratada não requeira tempestivamente a repactuação ocorrerá a preclusão do 

direito. 

16.6    Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado 

depois de extinto o contrato. 

16.7  As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 

composição de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou 

sentença normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos 

documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado de cada um 

dos itens da planilha a serem alterados. 

16.8    Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo coletivo de 

trabalho, sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxílio alimentação 

e vale transporte, serão reajustados com base nos respectivos instrumentos legais, no 

mesmo momento – e por meio do mesmo instrumento – em que ocorrer a repactuação da 

mão de obra, com efeitos financeiros das datas das efetivas alterações de custos de cada 

item. 

16.9     O item “aviso prévio trabalhado” será pago somente no primeiro ano de vigência do contrato. 
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16.10   É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, sentença normativa, acordo 

ou convenção coletiva de trabalho. 

17. GARANTIA DO CONTRATO 

17.1   Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a 

contratada deverá depositar em favor do Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global anual do contrato, em 

uma das modalidades previstas no parágrafo primeiro, do artigo 56, Lei nº 8.666/93, podendo 

optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança-bancária. 

17.2     A garantia deverá ser depositada em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato, 

em conta bancária indicada pelo Coren/SC na assinatura do contrato e deverá ter extensão 

de 90 (dias) após o término da vigência do contrato. 

17.3     A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

17.3.1   prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 

17.3.2  prejuízos causados ao Coren/SC ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

17.3.3   multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Coren/SC à contratada; 

17.3.4  obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não realizadas 

pela contratada; 

17.3.5   verbas trabalhistas, não realizadas pela contratada. 

17.4     A garantia será liberada em 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, ante a 

comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes 

da contratação. 

17.5     Caso ocorra prorrogação contratual a garantia deverá ser igualmente estendida. 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO 

18.1    Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

19. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

19.1     É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato.  
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20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

20.1    Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

20.2   Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por empregado(s) especialmente 

designado(s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

20.3  Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

20.4   Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 

aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo; 

20.5   Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 

contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificado e aceito pelo Coren/SC; 

20.6     Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da 

empresa contratada que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza 

complicações para a supervisão e fiscalização, que adote postura inconveniente ou 

incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas; 

20.7    Comunicar, por escrito, a empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução do serviço; 

20.8      Não permitir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência; 

20.9     Não permitir que os profissionais contratados executem tarefas em desacordo com as 

condições pré-estabelecidas; 

20.10  Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

20.11   Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do Contrato; 

20.12   Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de 

segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 

em local por ela designado. 

21. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILDADE DA CONTRATADA 

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

exigidas na licitação; 
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21.2    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; 

21.3   Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Coren/SC, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 

21.4    O Contratado não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidos em razão deste 

contrato, e não utilizará o nome do Contratante para fins comerciais ou em campanhas e 

material de publicidade, salvo com autorização prévia; 

21.5  O Contratado deverá apresentar e manter seus empregados em serviço devidamente 

uniformizados, correndo as despesas por sua conta; 

21.6    O Contratado deverá manter os seus empregados devidamente identificados por crachá, 

devendo substituir imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes à boa 

ordem e às normas disciplinares do Contratante; 

21.7     Não será permitida a presença de funcionários do Contratado em área da Coren/SC que não 

seja imediata do trabalho e, ainda, em qualquer local fora do horário de trabalho; 

21.8    O Contratado deverá indicar um preposto, aceito pelos fiscais do Contrato, durante o período 

de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário, 

o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº 

CPF, do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação 

profissional. O preposto terá as seguintes responsabilidades:  

21.8.1  comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

21.8.2  administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

21.8.3  cuidar da disciplina; 

21.8.4  estar sempre em contato com a Fiscalização. 

21.9    Não permitir a prestação de serviços que impliquem em horas extras, para serem cobrados do 

Coren/SC; 

21.10  A contratada deverá substituir em até 02 (duas) horas a falta de empregados nos postos de 

trabalho; 

21.11   A contratada deverá substituir em até 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pelo 

fiscal do Contrato, e independente de qualquer justificativa desta, qualquer empregado cuja 

atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios à disciplina da contratada ou inadequada para a prestação dos serviços; 

21.12   Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento 

de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e 

trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por 

quaisquer acidentes e mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço; 

21.13  A inadimplência do contratado para com estes encargos, não transfere a contratante à 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 
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21.14  Ocorrendo mudança de endereço do local a ser prestado os serviços, ficará a contratada 

obrigada a executá-los nos novos endereços, desde que estes se localizem dentro da região 

inicialmente contratada e permaneça as metragens aproximadas, dentro do limite de 25%  

permitido por lei; 

21.15  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços Contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

21.16  Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 

meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto 

dos serviços; 

21.17 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pela Administração; 

21.18  Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e  pessoas 

causados por seus empregados, dolosa ou culposamente, aos bens do Coren/SC e/ou 

terceiros; 

21.19   Relatar à Administração qualquer irregularidade observada nos postos onde houver 

prestação dos serviços; 

21.20    Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 

21.21    O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho; 

21.22  Ressarcir o Contratante dos prejuízos causados pelos seus empregados ao patrimônio 

público e a terceiros quando da execução dos serviços contratados, independentemente de 

dolo ou culpa destes. Em não sendo possível a substituição do bem danificado ou 

extraviado, a Administração poderá autorizar o ressarcimento em espécie, promovendo 

previamente, nesta hipótese, a apuração do valor de mercado atualizado do bem, para efeito 

de recolhimento da importância respectiva aos cofres públicos; 

21.23  Manter o pagamento das obrigações trabalhistas devidas aos seus empregados 

rigorosamente em dia; 

21.24  Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade previstas na 

Instrução Normativa – SLT/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber; 

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

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

consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666, de 1993; 

21.26   A Contratada cabe ainda assumir a responsabilidade por: 

21.26.1  Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

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

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante; 

21.26.2  Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho quando, em ocorrências dessa espécie, forem vítimas seus 

empregados durante a execução dos serviços constantes neste contrato, ainda que 

acontecido em dependência do Contratante; 
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21.26.3  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

21.26.4    Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

22. DAS SANÇÕES 

22.1   Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do 

contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a 

CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas 

nos itens abaixo, e nas tabelas abaixo, com as seguintes sanções: 

22.1.1  Advertência; 

22.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Conselho Regional de Enfermagem, por prazo não superior a dois anos; 

22.1.3 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 Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

22.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da 

Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

22.2   Configurar-se-á o retardamento da execução quando a Contratada: 

22.2.1Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 

contados da data estipulada para início da execução contratual; 

22.2.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) 

dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

22.3   No caso de retardamento da execução, a Contratada poderá ser sancionada com multa de 5% 

(cinco por cento) do valor anual do contrato; 

22.4 Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a Contratada descumprir as 

obrigações contratuais conforme as tabelas 03 e 04 abaixo; 

22.5   Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a Contratada: 

22.5.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 

contados da data estipulada para início da execução contratual; 

22.5.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 (cinco) 

dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

22.6  No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

Contratada estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor anual do 

contrato; 
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22.7   Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a Contratada: 

22.7.1  Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 

contados da data estipulada para início da execução contratual; 

22.7.2  Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 (sete) 

dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados; 

22.8  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

Contratada estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do valor anual do 

contrato; 

22.9  O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de falha na 

execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da 

aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica; 

22.10 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 03 – Grau x  % sobre o valor de 6 meses de 
contrato 

 
GRAU 

CORRESPONDÊNCIA 

% sobre o valor de 6 meses de 
contrato 

1 0,5% 

2 1% 

3 2% 

4 3% 

5 4% 

6 5% 

 

 

 Tabela 04 – Graduação das Falhas 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

 
1 

Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com 
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. 

 
1 Por empregado e por 

ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços. 1 

Por empregado e por 
dia 
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3 
Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, paliativo, 
substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar. 

 

2 

 

Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais. 5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes. 3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 5 Por ocorrência 

 
9 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

 
6 

 
Por ocorrência 

 

10 
Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer 
equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem 
autorização prévia do responsável. 

 

1 Por item e por 
ocorrência 

 
11 

Obter pontuação igual a 95% no Fator de Qualidade, 
conforme previsto no IMR – por dois meses consecutivos. 

 
5 Por mês de 

ocorrência 

12 
Retirar empregados ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE. 4 

Por empregado e por 
ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

13 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 1 

Por empregado e por 
dia 

14 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 1 

Por empregado e por 
dia 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 
ocorrência 

 
16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 

determinado pela FISCALIZAÇÃO pelo Fiscal de Contrato. 

 
1 

Por dia de 
ocorrência e por 
posto 
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17 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO pelo Fiscal de 
Contrato para controle de acesso de seus empregados. 1 Por ocorrência 

18 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO pelo Fiscal de Contrato. 2 Por ocorrência 

19 Efetuar a reposição de empregados faltosos. 2 
Por empregado e 
ocorrência 

 
 

20 

Efetuar o pagamento de salários, vales transporte, vales 
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, como 
recolhimentos das contribuições sociais da Previdência Social 
ou do FGTS, bem como arcar com quaisquer despesas 
diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas 
datas avençadas. 

 
 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios. 

21 
Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade 
definida no Termo de Referência. 1 

Por empregado e por 
dia de atraso. 

 
22 

Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local 
de prestação dos serviços, após decorrido o prazo estipulado 
no Termo de Referência. 

 
1 Por ocorrência e por 

dia 

 

23 
Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local da prestação dos 
serviços ou em outro definido pela Administração. 

 

1 Por ocorrência e por 
empregado 

 

24 
Entregar com atraso ou incompleta as documentações fiscais, 
trabalhista e previdenciárias.  

 

1 

 
Por ocorrência e por 
dia 

 

25 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora pelo Fiscal 
de Contrato. 

 

3 Por item e por 
ocorrência 

 
26 

Cumprir pontos da política de sustentabilidade do  Coren/SC 
(principalmente separação de resíduos, reciclagem e 
economia de água/energia). 

 
3 Por ocorrência 

apontada 

27 
Atender normas do Min. Trabalho sobre saúde, higiene e 
segurança do trabalho. 6 

Por ocorrência 
apontada 

 
22.11   O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à Contratada. 

22.11.1    Se o valor a ser pago à Contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da garantia contratual; 
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22.11.2   Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a Contratada 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação oficial. 

22.12 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada à 

Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa; 

22.13  Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 

deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da 

Contratante. 

23. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

23.1     A IN SEGES/MP n. 5/2017 em seu Anexo VII-D Modelo de Planilha de Custos e Formação 

de Preços apresenta um exemplo modelo de proposta de preços que o licitante vencedor 

deverá apresentar, sendo que para cada item deverá constar uma planilha de custos e 

formação de preços; 

23.1.1  Esta Planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua 

própria planilha, desde que dela conste todos os custos e percentuais considerados 

na composição de seu preço, observando-se o modelo proposto, de forma a 

padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. 

23.2  Tendo em vista as peculiaridades desta contratação, apresentam-se os esclarecimentos 

referentes às planilhas estimativas, os quais deverão ser observados pelas empresas licitantes 

quando da elaboração de suas propostas de preços; 

23.3   Para a elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos postos, a licitante 

deverá considerar os salários e benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho, número de 

registro no MTE SC000316/2022, do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e 

Serviços Terceirizados do Estado de Santa Catarina, ou outra norma coletiva desde que mais 

benéfica ao empregado, aplicável à categoria envolvida na contratação e à qual a licitante 

esteja obrigada; 

23.4  Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Edital, deverá indicar em 

sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que esteja obrigada, 

desde que os salários sejam iguais ou superiores a Convenção citada acima; 

23.5  Os benefícios a constarem na planilha de preços devem se restringir aos constantes da 

Convenção Coletiva de Trabalho vigente; 

23.6  Os salários a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora, e 

não poderão ser inferiores da norma coletiva a que a licitante estiver obrigada, devendo ser 

utilizado o salário mais benéfico ao trabalhador; 

23.7  Ainda que, em acordo ou convenção coletiva da categoria, haja previsão de reajuste 

escalonado de salários, a Contratada aplicará aos salários dos empregados que prestam 

serviços à Contratante os mesmos índices concedidos na repactuação contratual, 

independentemente da data de admissão do empregado nos quadros da Contratada; 

23.8  As planilhas deverão ser individualizadas por tipo de posto, no entanto, a proposta para 

contratação terá que ser consolidada; 
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23.9  O LDI (Lucros e Despesas Indiretas) constante das planilhas de composição de custos e 

formação de preços engloba o lucro e as despesas administrativas e operacionais (Acórdão 

2.369/2011-TCU-Plenário); 

23.10  Não serão aceitas propostas com valores globais superiores aos estimados; 

23.11 Na hipótese de eventual repactuação do contrato, somente serão considerados os itens 

previstos nas respectivas planilhas; 

23.12  O item Aviso Prévio trabalho do será zerado após o primeiro ano de vigência do contrato. 

24. PESQUISA DE MERCADO 

24.1    Para a definição dos valores de referência utilizou-se a Instrução Normativa nº 65 de 07 de 

julho de 2021 que dispõe sobre a formalização, critérios e parâmetros para a pesquisa de 

preços; 

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

para a consulta de valores para renovação do contrato foram baseados nos incisos I, II e IV 

do art. 5º da IN 65/2021, sejam eles I - Painel de Preços; II - aquisições e contratações 

similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de 

divulgação do instrumento convocatório; IV – pesquisa direta com fornecedores; 

24.3   Assim, conforme definido na presente IN, anexo consta o Relatório de Cotação: Contratação 

de Serviços de Apoio Administrativo, gerado no dia 22/08/2022, ás 14:44:34, por Adm. 

Alessandra Otto, assim como a cotação de preços fornecido pela empresa Liderança 

Limpeza e Conservação Ltda. 

 

Tabela 03 – Preço de Mercado  

Lote Item Especificação do serviço Qtd.  

Pesquisa de Preço 
Mensal (R$) Média 

Mensal 
(R$) Banco de 

Preços 
Liderança 

Único 

01 

Assistente de Atendimento (40h 
semanais): Serviço de atendimento 
aos profissionais de Enfermagem e 
auxílio aos Departamentos 

03 12.861,60 14.707,68 13.784,64 

02 
Assistente de Atendimento (40h 
semanais): Serviço de atendimento 
aos profissionais de Enfermagem  

01 4.287,20 4.914,82 4.601,01 

Custo Mensal Estimado da Contratação......................................................................... 18.385,65 
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25. ESTIMATVA ANUAL DE TOTAL DE CUSTOS 

Tabela 04 – Estimativa de Custos  

Lote Item Especificação do serviço Qtd.  
Média 

Mensal (R$) 

Estimativa de Custos 
por Ano (R$)  

Custo 
Médio 

Anual (R$) 2022 2023 

Único 

01 

Assistente de Atendimento (40h 
semanais): Serviço de atendimento 
aos profissionais de Enfermagem e 
auxílio aos Departamentos 

03 13.784,64 41.353,92 124.061,76 165.415,68 

02 
Assistente de Atendimento (40h 
semanais): Serviço de atendimento 
aos profissionais de Enfermagem  

01 4.601,01 13.803,03 41.409,09 55.212,12 

Custo Estimado da Contratação....................................... 18.385,65 55.156,95 165.470,85 220.627,80 

 

26. RECURSOS 

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

 

 
Florianópolis, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Adm. Alessandra Otto 

CRA/SC 15.541 

Divisão Administrativa 

Coren/SC 
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ANEXO A - DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR  

APOIO ADMINISTRATIVO 

 

 

1 - DEFINIÇÕES 

1.1. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme definido Instrução Normativa 

Seges/MP nº 05/2017, é o mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, 

objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação 

do serviço e as respectivas adequações de pagamento. Possui a mesma natureza e 

substitui o Acordo de Nível de Serviço (ANS), sendo que um dos seus principais objetivos é 

a busca da eficiência com o estabelecimento de procedimentos e condições que permitem 

e estimulem a melhoria constante dos serviços prestados.  

1.2.  O IMR mede a qualidade com que o serviço é executado e permite proporcionalizar o 

pagamento devido em função do recebimento do serviço com qualidade inferior à 

contratada, logo, não se trata de sanção, mas de instrumento objetivo para mensuração e 

liquidação do valor a ser pago pela prestação do serviço. 

1.3.   Este documento apresenta os critérios de avaliação mensal da qualidade dos serviços, 

identificando ocorrências, metas, mecanismos de cálculo e ajuste de pagamentos por 

eventuais não atendimentos das metas estabelecidas.  

1.4.   Este Anexo será parte indissociável do Contrato a ser firmado a partir do Edital de Licitação 

e de seus demais anexos.  

1.5.   Independentemente da pontuação ou dos descontos possíveis será permitida a abertura de 

processo administrativo sancionador na ocorrência de qualquer das imperfeições apontadas 

no presente IMR, desde que justificada e demonstrada a insuficiência da aplicação do IMR 

ou se previsto também como infração passível de multa no edital ou qualquer de seus 

anexos, cabendo ampla defesa à Contratada, em atendimento aos princípios legais. 

 

2 - OCORRÊNCIAS E METAS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1.   Os serviços prestados pela Contratada serão avaliados pela Fiscalização Técnica, por meio 

da anotação das ocorrências observadas durante o período de medição dos serviços, 

entendidas como prejudiciais à qualidade dos serviços prestados ou que indiquem, em 
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algum grau, desobediência às cláusulas e condições do Termo de Referência ou do Edital 

da Licitação, conforme tabelas abaixo. 

2.2.  Às ocorrências serão atribuídos pontos de acordo com o seu grau de gravidade, classificados 

de acordo com o prejuízo eventualmente provocado à Administração pela imperfeição 

ocorrida.  

2.3.   A soma das pontuações das ocorrências observadas será subtraída de uma pontuação 

inicial de 100 (cem) pontos, sendo que o índice final de qualidade dos serviços enquadrar-

se-á em uma escala valorada entre 0 (zero) e 100 (cem)pontos, correspondentes, 

respectivamente, às situações de serviço totalmente desprovido de qualidade e serviço 

prestado com atendimento às máximas expectativas da Administração. 

2.4.  A meta a atingir pela Contratada e que promoverá o pagamento integral do valor dos 

serviços prestados, será de 80 (oitenta) pontos. 

2.5.   O valor dos serviços prestados, para fins de aplicação do IMR, será o valor dos itens após 

aplicação de eventuais glosas relativas ao controle de frequência dos empregados no mês 

de referência da medição. 

 

TABELA 1 - OCORRÊNCIAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

OCORRÊNCIA 
PONTOS 

ATRIBUÍVEIS 

FORMA DE 

PONTUAÇÃO E 

OBSERVAÇÕES 

Deixar de executar alguma das atividades/serviços, conforme 

descrição das atividades do Termo de Referência  
3 Por ocorrência 

Não cumprir rigorosamente normas de comportamento 

profissional  
2 Por ocorrência 

Afastar-se de suas atribuições, principalmente para atender 

chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não 

autorizados  

1 Por ocorrência 

Não manter tratamento cordial com os empregados do Coren-

SC, com os prestadores de serviços ou o público  
2 Por ocorrência 

Não zelar pela preservação do patrimônio colocado à sua 

disposição para execução dos serviços  
2 Por ocorrência 

Utilizar equipamentos e/ou tarefas de ordem particular 

(aparelhos de som, fones de ouvido e outros), jogos ou 

passatempos que possam prejudicar a atenção requerida ao 

serviço, quando a incompatibilidade for apontada pelo fiscal 

do contrato  

2 Por ocorrência 

Permitir ou facilitar o acesso de pessoas não autorizadas a 

sistema de informações ou a dados Sistema 

COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem  

15 Por ocorrência 
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Não se manter com o uniforme da empresa contratada 

durante todo o horário de prestação de serviço no Coren-SC, 

com boa aparência e asseio  

2 Por ocorrência 

Atraso recorrente dos empregados (falta de pontualidade). 

Entendendo-se como recorrentes atrasos em mais de 2 (dois) 

dias por mês  

1 

Por profissional, por 

ocorrência a contar a 

partir do 2º do mês 

 

 

 

TABELA 2 - OCORRÊNCIAS RELATIVAS AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

OCORRÊNCIA 
PONTOS 

ATRIBUÍVEIS 

FORMA DE PONTUAÇÃO E 

OBSERVAÇÕES 

Não Manter a documentação de habilitação 

atualizada (certidões vencidas no SICAF e nos sítios 

dos órgãos emissores)  

15 Por mês 

Não apresentar à fiscalização a carteira de trabalho 

assinada e demais documentos exigíveis no primeiro 

mês de serviço do profissional  

15 

Por mês e aplicada em dobro a 

partir do segundo mês, quando 

persistir a falha 

Manter profissional sem qualificação para executar 

os serviços contratados, mesmo após notificação da 

contratante  

15 
Por dia, enquanto persistir o 

problema 

Deixar de repor ou fornecer os uniformes nos prazos 

e condições exigidos no Termo de Referência  
5 Aplicável a cada dia de atraso 

Permitir a presença de profissional sem uniforme, 

com uniforme manchado, sujo, mal apresentado 

e/ou sem crachá  

5 
Aplicável a cada dia de 

constatação da falha 

Deixar de Efetuar a reposição de profissionais 

faltosos  
5 

Por profissional e por dia. A 

pontuação será aplicada sem 

prejuízo da glosa decorrente da 

não prestação do serviço no dia 

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais  
15 

Por dia. A pontuação será 

aplicada sem prejuízo da glosa 

pelo fato de o serviço não ter 

sido prestado 

Deixar de recolher FGTS e INSS referente à mão de 

obra alocada na execução do serviço, nos prazos 

exigíveis  

3 
Pontuação a cada mês de 

atraso 

Deixar de Disponibilizar salários (inclusive o 

pagamento de férias), vale-transporte e/ou vale 

refeição no prazo exigido  

2 Pontuação a cada dia de atraso 

 

 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 013/2022 – Coren/SC                                                                                                                Página 31 de 35 
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 

  

 

 
3 - MECANISMO DE CÁLCULO E FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO  

3.1.   As pontuações atribuídas, decorrentes da aplicação do IMR, deverão ser quantificadas pelo 

Fiscal durante todo o período de medição e totalizadas, ao término do período, para fins de 

eventual ajuste do valora ser pago, conforme fórmula abaixo: 

100 (pontuação inicial) -∑ da pontuação das ocorrências observadas = ÍNDICE FINAL DE 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS (pontuação para ajuste dos pagamentos) 

 

3.2    Após a apuração do índice final de qualidade dos serviços, o pagamento relativo ao mês de 

referência deverá ser ajustado conforme a tabela e fórmula apresentados abaixo: 

Faixas de Ajuste de 
Pagamento  

Pagamento devido  Fator de Ajuste de nível de serviço  

De 80 a 100 pontos  100% do valor previsto  1  

De 70 a 79 pontos  97% do valor previsto  0,97  

De 60 a 69 pontos  95% do valor previsto  0,95  

De 50 a 59 pontos  93% do valor previsto  0,93  

De 40 a 49 pontos  90% do valor previsto  0,9  

Abaixo de 40 pontos  90% do valor previsto mais 
multa  

0,90 + Avaliar necessidade de 
aplicação de multa e sanção contratual  

Valor Mensal Devido = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)]  

 

3.3.   O índice final de qualidade dos serviços abaixo de 40 (quarenta) pontos por 3 (três) vezes, 

dentro do período de 20 (vinte) meses, ensejará a rescisão do Contrato. 

3.4.  Os procedimentos relativos à aplicação do IMR encontram-se no item 9 do Termo de 

Referência. 
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APÊNDICE 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 007/2022 –ASSESSORIA EXECUTIVA  

REQUERIMENTO 

 

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE 
 

Departamento Requisitante:  
Superintendência 

Responsável pela demanda:  
Marlete Barbosa Borges 

IDENTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 
 

Nome do Projeto (PAD):  
Contratação de serviços de apoio administrativo. 

1. Especificação e Quantidade de bens/serviço a ser contratado. 
CENÁRIO 01  
(Descrição do objeto de forma suficientemente detalhada) 

 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativos na 
área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as 
necessidades do Coren-SC na unidade Sede localizada na cidade de Florianópolis e Subseção 
localizada na cidade de Criciúma/SC, conforme tabela a seguir: 
Quadro 01- Descritivo do Objeto 
 

Quat. Função 
Periodicidade do 

trabalho 
Local 

Carga 
Horária 

CBO 

03 
 
 
 
 

Assistente de 
Atendimento 

 
 
 

2º a 6º feira das 
08hs às 17hs, com 
1 hora de intervalo 

para almoço. 
 

6º Andar da Avenida 
Mauro Ramos, 224, 

Florianópolis/SC. 
 
 

08 
horas 
diárias 

4110-10 
 
 

01 
 
 

Assistente de 
Atendimento 

 
 

2º a 6º feira das 
08hs às 17hs, com 
1 hora de intervalo 

para almoço. 

Subseção de 
Criciúma 

 
 
 
 

08 
horas 
diárias 

4110-10 
 

1.1 Qualificação:  
Ensino médio completo com experiência no manuseio do Sistema Operacional Windows e do pacote 

Office.  
1.2 Atividades a serem desenvolvidas, sempre sob supervisão do fiscal técnico:  
1.2.1 Atender profissionais inscritos, interessados e público em geral, fornecendo informações 

básicas e padronizadas em conformidade com normas do Coren-SC e executar serviços de 
apoio; 
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1.2.2 Receber, conferir dados e prazos de validade, organizar, tirar cópias, digitalizar, imprimir, triar 
e distribuir documentos para procedimentos de inscrição, registro e cadastro e de serviços 
diversos solicitados no atendimento de primeiro nível do Coren-SC, segundo critérios 
preestabelecidos, encaminhando-os às áreas responsáveis para processamento das 
solicitações;  

1.2.3 Inserir e atualizar dados cadastrais básicos nos sistemas informatizados do Coren-SC; 
1.2.4 Coletar dados biométricos e entregar documentos inerentes às solicitações realizadas nos 

processos concluídos, acompanhando o preenchimento dos protocolos de entrega;  
1.2.5 Operar máquinas de escritório e comunicação tais como telefone, microcomputadores, 

impressoras, copiadoras etc;  
1.2.6 Preparar documentos, guias de remessa e correspondências com o devido registro;  
1.2.7 Consultar a base de dados nos sistemas do Coren-SC, alimentando-a com informações 

pertinentes ao atendimento realizado; 
1.2.8 Formalizar à chefia imediata e/ou preposto as intercorrências durante a execução das suas 

atividades, objetivando a conclusão do atendimento de forma eficaz; 
1.2.9. Seguir as orientações da chefia imediata e executar outras atividades do atendimento, em 

conformidade com as normas pré-estabelecidas pelo Coren-SC; 
1.2.10 Gerar guias automáticas para pagamento de taxas e/ou anuidades e operacionalizar a 

quitação, quando aplicável, através dos meios de pagamento disponibilizados pelo Coren-
SC; 

1.2.11 Realizar negociação de débitos realizando a baixa do pagamento, quando aplicável, através 
dos meios de pagamento disponibilizados pelo Coren-SC; 

1.2.12 Participar das capacitações/reciclagens requeridas e executar atividades de apoio inerentes à 
função; 

1.2.13. Zelar pelo patrimônio público, garantindo o uso racional dos bens. 

1.1.  Prazo de Vigência do Serviço 

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 (sessenta) meses com base na legislação vigente. 

2. Outra Possível Solução 
CENÁRIO 02 
 

Há outra alternativa de compra/serviços? 
 
(X ) Não  
(  ) Sim 
Se SIM, DESCREVER o CENÁRIO 02 
Se SIM, JUSTIFICAR porque optou pelo CENARIO 01  

 

3. Justificativa da necessidade da contratação/aquisição de bens ou serviços 
 

A contratação de serviços de apoio ao atendimento solicitado objetiva atender ao projeto em curso 
de reestruturação do modelo de atendimento ao profissional de Enfermagem, internamente no 
Coren-SC, que visa reorganizar e valorizar o serviço de registro, inscrição e cadastro, aprimorando o 
cumprimento das atribuições institucionais e finalísticas do Regional.  
Ao longo dos anos, com o crescimento de sua máquina administrativa, teve a sua demanda de 
serviços e atividades aumentadas, em especial nos dois últimos anos, em decorrência da pandemia 
que exigiu da Enfermagem ampliação da força de trabalho e com isso a procura pelos serviços do 
Coren-SC. 
Visando dar vazão as demandas de trabalho em crescimento e, por conseguinte, o alcance da meta 
estabelecida no Plano Plurianual da Gestão 2021/2023, que visa melhoria ao atendimento do 
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profissional, já se encontra em andamento o processo de implementação de um novo sistema de 
gestão administrativa que tem como objetivo principal, além da celeridade no atendimento, a 
otimização do processo de trabalho, em especial do DRIC - Departamento de Registro, Inscrição e 
Cadastro do Coren-SC.   
No momento, a recepção externa presencial ao público, que procura a Sede do Coren-SC é 
realizada pelos empregados públicos do DRIC, que além de realizarem atividades acessórias com 
recepção de documentos, prestar informações e realizar negociações, possuem as atividades 
finalísticas inerentes ao próprio Departamento.  
A contratação em tela justifica-se em razão da demanda de serviços administrativos acessórios, 
tendo em vista que a força de trabalho existente no Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro 
do Coren-SC se concentra na execução das rotinas administrativas exclusivas de empregados 
públicos e no desempenho das atividades finalísticas.  
A inclusão da contratação de um apoio no atendimento para a Subseção de Criciúma se justifica 
pela demanda de atendimentos verificados pelo sistema de atendimento que se equipara a 
Subseção de Chapecó que possui dois auxiliares. A atividade nas Subseções esta diretamente 
vinculada ao atendimento ao profissional e, quando há a necessidade de realizar uma atividade 
mais qualificada pelo auxiliar administrativo, esta atividade está vinculada diretamente ao DRIC e, 
por este motivo consideramos haver possibilidade de um apoio de atendimento nesta subseção.  
Um fator também determinante para uma contratação é o custo elevado nesta Subseção, com 
diárias e passagens de outros auxiliares da Sede que precisam se deslocar para o município de 
Criciúma com vistas ao não fechamento da Subseção muito procurada. Somente no período de 
janeiro a maio de 2022 foram gastos com diárias o valor de R$ 10.217,50.   
Nota-se a necessidade de readequação das atividades desenvolvidas pelos atuais empregados do 
quadro efetivo, redirecionando-os para o desenvolvimento às atividades finalísticas e em 
complexidade mais compatível com suas atribuições, retirando-os das atividades acessórias.  
Neste viés, há em andamento a implementação do um novo sistema de gestão administrativa no 
Coren-SC que além de melhorias e celeridade no atendimento, permitirá a implementação de ações 
administrativas em busca da ampliação da capilaridade na prestação dos serviços aos profissionais 
utilizando-se de contratação de serviços, junto aos Correio. Assim, conforme inclusive o pontuado 
pelos próprios empregados do setor de atendimento,  
“compreende-se que, se o profissional poderá ser atendido no Correio (ou seja, por um terceiro) 
para entrega dos seus documentos para análise, não há óbice em instituir que esse serviço possa 
ser realizado também nas unidades fixas do Conselho, pois assim a mão de obra qualificada do 
setor, composta pelos auxiliares administrativos, teria mais tempo destinado aos trabalhos de 
análise documental e procedimentos fins do departamento, enquanto que a atividade de recepção e 
recebimento de documentos, poderia ser delegada à terceirizados. Vale indicar que esta delegação 
já estará em conformidade e constituirá um preparo da equipe para a operacionalização do sistema 
novo” 
A distinção das atividades acessórias daquelas finalísticas, em outros termos, dos processos 
básicos em contraposição aos atos administrativos que exigem a atuação do empregado público 
concursado, motivaram a contratação que objetiva o atendimento ao profissional em primeiro nível 
realizando a triagem documental e orientações de baixa complexidade e natureza reprodutível, além 
do tratamento administrativo e processual de dados e informações de média complexidade e 
natureza individual. 
Após realização de análises e estudos chegou-se à conclusão que contratação de novos serviços 
terceirizados é a melhor solução, tendo em vista as melhorias e economicidade ao apoio das 
atividades administrativas desta Autarquia.  
Acerca das questões legais na referida contratação, temos o Decreto-lei n° 200/97 que em seu Art. 
10, § 7° determina que:  
"para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e 
com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração 
procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que 
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possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada 
suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.” 
Também o Decreto n° 9.507, de 21/09/2018 que dispõe sobre a execução indireta, mediante 
contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. E em seu artigo 3º, 
elenca os serviços que não serão objeto de execução indireta na administração pública federal 
direta, autarquia e fundacional.  
“Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, os serviços: I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas 
áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; II - que sejam considerados 
estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de 
processos e de conhecimentos e tecnologias; III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de 
regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e IV - que sejam inerentes às 
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição 
legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 
geral de pessoal. § 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos 
do caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a transferência de responsabilidade 
para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado”. 
Assim, atualmente verifica-se uma tendência da Administração Pública em reconhecer a importância 
da realização de atividades acessórias por empresas especializadas, pois, com isso, desincumbem 
empregados públicos e dirigentes de atribuições que, apesar de relevantes, podem ser 
desenvolvidas perfeitamente por meio de prestação de serviços terceirizados, trazendo 
economicidade e efetividade na atividade pública, quando bem aplicados.  
Apura-se, por todo o exposto, que a terceirização das atividades pretendidas não é apenas a forma 
mais viável, no momento, como também a única exequível, até a possibilidade de novas 
contratações por Concurso Público e/ou a efetiva análise do processo de reestruturação do 
processo de trabalho em andamento que prevê a implementação de um novo sistema, aquisição de 
equipamentos e implementação de ferramentas de análise dos processos de trabalho. 
A presente contratação também se respalda na diretriz de melhoria dos padrões de qualidade no 
atendimento – uma vez que o atendimento é a imagem da instituição junto aos Profissionais de 
Enfermagem.  

ID 
4. Objetivo Estratégico a serem alcançadas com a Contratação/Aquisição  
(Consultar Projetos do Planejamento Estratégico) 

04 Gestão Institucional Transparente e Participativa. 

ID 
5. Iniciativa Estratégica 
(Consultar Planejamento Estratégico) 

02 Reorganizar e valorizar o Serviço de Registro, Inscrição e Cadastro do Coren-SC. 

6. Custo Estimado Total 

R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) x 4 pessoas x 03 meses, totalizando R$ 54.000,00 em 2022 . 

7. Centro de Custo 

02.01 – Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro do Coren-SC 

 
 

 

 

 

 


