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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA-ME/EPP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2016 

  
 O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR, Autarquia 
Federal criada pela Lei 5.905/73, com sede a rua XV de Novembro nº 279 – 7º andar, Centro, 
Curitiba/PR, torna público, por meio do pregoeiro, designado pela Portaria nº 137/2016, de 13 de 
maio de 2016, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação de 
pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de consumo para a Sede Regional e 
Subseções do Coren/PR, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
  
 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos. 
 
 

  SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/02/2016 - HORÁRIO: 9 HORAS 

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 24/02/2016 - HORÁRIO: 10 HORAS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: licitacao@corenpr.gov.br  
 
REFERÊNCIA DE TEMPO 
Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília (DF). 

  

 A Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, consoante às condições estatuídas 
neste Edital, que será regido pelos seguintes dispositivos: Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei 
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; 
Decreto nº 8.186, de 17 de janeiro de 2014; Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 
Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007; Decreto n.º 7.174, de maio de 2010; Decreto n° 2.271, 
de 07 de julho de 1997; e IN 2/2008 - MPOG e suas alterações posteriores. Além das demais 
legislações pertinentes ao objeto.  

 O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.corenpr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, 
ou ainda, junto à sede do Coren/PR, localizada Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, Seminário, 
Curitiba/PR, CEP: 80240-53 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacao@corenpr.org.br
http://www.corenpr.gov.br/
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1. DO OBJETO E DO VALOR MÁXIMO 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento por empresa 

especializada, de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, e, material de 
higiene e limpeza na Sede Regional e nas subseções Cascavel, Londrina, Maringá, do 
Coren/PR, mediante as condições estabelecidas neste Edital e Anexos, partes integrantes 
deste, independente de transcrição. 
 

1.2. O Valor Máximo admissível para esta licitação é de R$ 81.604,85 (oitenta e um mil, 
seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo: 

 
1.2.1. O Valor Máximo admissível para contrato anual do Lote 1 – Gêneros Alimentícios, 

desta licitação é de R$ 38.566,24 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis 
reais e vinte e quatro centavos). 

 
1.2.2. O Valor Máximo admissível para contrato anual do Lote 2 – Material de Copa e 

Cozinha, desta licitação é de R$ 18.075,45 (dezoito mil, setenta e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos). 

 
1.2.3. O Valor Máximo admissível para contrato anual do Lote 3 – Material de Higiene e 

Limpeza, desta licitação é de R$ 24.963,16 (vinte e quatro mil, novecentos e 
sessenta e três reais e dezesseis centavos). 

 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem 

do Paraná, Orçamento Programa 2017, e correrão sob a dotação orçamentária: 33.90.30 – 
Material de Consumo. 

 
 
3.  DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
3.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer em até 2 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, apontando de forma clara e 
objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 

 
3.2. As impugnações somente serão recebidas se protocoladas em sua via original, na sede do 

Coren/PR, das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. 
 

3.2.1. Na impugnação deverá constar o nome e a qualificação completa da empresa e a 
assinatura do representante legal, bem como estar anexado cópia autenticada de 
documento concedendo poderes a quem subscreva a impugnação. 
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3.2.2.  Via da impugnação, encaminhada ao e-mail do Pregoeiro, será recebida desde que 
dentro do prazo estabelecido. Caso a via original da impugnação não seja entregue 
até o prazo limite de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, implicará a preclusão do direito de impugnar. 

 
3.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação interposta. 
 
3.4. Se procedente e acolhida à impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data 

será designada para a realização do certame. 
 
3.5. As consultas serão respondidas através do site www.licitacoes-e.com.br, no campo 

“mensagens”, no link correspondente a este edital, devendo as consulentes verificarem o 
aplicativo, sendo a mensagem acessível a todos os interessados. 

 
3.6. No campo “Mensagens” serão disponibilizadas, além das respostas, todas as informações 

que o pregoeiro julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas deverão 
consultá-lo com relativa frequência. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

desta licitação que estiverem previamente cadastrados no Sistema Eletrônico provido pelo 
Banco do Brasil S/A, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.  

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

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do 
Brasil S/A, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 
4.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao Coren/PR responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
4.2. Para participar deste Pregão, a licitante deve ser pessoa jurídica cuja finalidade e ramos de 

atividade estejam em consonância com o objeto do Edital, que satisfaça as seguintes 
condições: 

 
4.2.1. Não estar em processo de falência, concordata, dissolução, liquidação, em processo 

de recuperação judicial, bem como não ter sido declarada inidônea por qualquer 
Órgão Público Federal, Estadual, Municipal e Distrital, da Administração Pública 
Direta e Indireta, ou estar suspensa ou impedida de licitar e contratar com o 
Coren/PR. 

 
4.2.2. Empresas que não estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.2.3. Não possuir em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; ou com menos de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Inciso 
XXXIII, art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988). 

 
4.2.4. Não possuir em seu quadro societário para os efeitos do Art. 18 da Lei Federal nº 

12.708, de 17 de agosto de 2012, sócio-gerente, com poderes de gestão, direta ou 
indiretamente, empregado ou dirigente do Conselho Regional de Enfermagem do 
Paraná – Coren/PR, servidor público da ativa da Administração Pública, Direta ou 
Indireta da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal, ressalvados os 
permissivos legais. 

 
4.2.5. Em se tratando de Sociedade Anônima, não ser Presidente, Vice-Presidente e/ou 

qualquer outro cargo de Direção, Diretor Suplente ou Membro do Conselho de 
Administração. 

 
4.3. A participação das empresas nesta licitação corresponderá, automaticamente, à 

indicação de que não existam fatos impeditivos para a sua habilitação e que não se 
enquadram ou se encontrem nas situações previstas nesta cláusula, ficando cientes da 
obrigatoriedade de declarar, a qualquer tempo, quaisquer ocorrências supervenientes 
que as inabilite. 

 
4.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor do Coren/PR 
que realize o presente Pregão Eletrônico, mediante a apresentação do documento original 
para a devida conferência. 

 
4.5. Não poderão participar deste certame empresas que não se enquadrem como ME e EPP 

conforme Lei Geral nº123/2006 e Lei Complementar 147/2014 sendo assim este, 
EXCLUSIVO.  

 

5.  DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
5.1.   Todo o certame será conduzido pelo Pregoeiro, nos termos do Art. 11 do Decreto 5.450/2005, 

que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 

 Coordenar os trabalhos da equipe de apoio. 

 Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame e abrir as 
propostas de preços.  

 Analisar a aceitabilidade das propostas. 

 Desclassificar propostas, indicando os motivos. 

 Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço. 

 Verificar a habilitação do proponente classificado com o lance de menor preço. 
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 Declarar o vencedor. 

 Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 

 Elaborar a ata da sessão. 

 Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar. 
 

6. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
6.1.  ENVIO DAS PROPOSTAS 
  

6.1.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até data e horário marcados para abertura da sessão, quando então 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de proposta; 

 
6.1.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada; 
 

6.1.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances.  

6.1.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão  pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão.  

 
6.1.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 
 

6.1.5.1. O campo “descrição detalhada do objeto” não deverá ser deixado “EM 
 BRANCO”, sob pena de desclassificação; 
 
6.1.5.2. Preencher o campo “Descrição detalhada do objeto”: com o objeto e 
descrição de cada LOTE ou conter somente (Conforme e de acordo com o 
edital), sob pena de desclassificação; 

  
 6.1.5.3. No campo “valor” deverá ser preenchido o valor total anual da proposta 
do lote, inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto; 
  

6.1.6. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do edital; 
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6.1.7. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, 
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 

6.1.8. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar n° 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei; 

 
6.1.9. O licitante apto ao exercício do direito de preferência estabelecido na Lei 

Complementar n° 123 de 14/12/2006, deverá declarar, em campo próprio do Sistema, 
que atende aos requisitos previstos na legislação; 

  
6.1.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade  da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste edital; 

 
6.1.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital; 
 

6.1.12. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital, podendo ser prorrogada a 
pedido do Pregoeiro e com anuência do licitante; 

 
6.1.13. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 

ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
 
6.2.  Da Abertura da Sessão Pública 
  

6.2.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora, indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br; 

 
6.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

preferencialmente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico; 

 
6.2.3. A comunicação também poderá ser realizada por correio eletrônico ou por telefone, 

desde que registrada no sistema; 
 

6.2.4. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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6.3.  Da Classificação das Propostas 
  

6.3.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
edital ou, que contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
6.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  
 

6.3.3. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 

6.4.  Da Formulação de Lances 
  

6.4.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance; 

 
6.4.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote, sendo o valor mínimo entre 

lances de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
 
6.4.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema; 
 
6.4.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, o 

valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante; 
 
6.4.5. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro; 
 
6.4.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante 
não poderá ser inferior a dez (10) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 
inferior a três (3) segundos.  

 
6.4.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 

de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração; 

 
6.4.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexequível; 
 

6.4.9. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados; 
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6.4.10. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br; 

 
6.4.11. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, por 

meio de mensagem no sistema, o prazo de iminência; 
 
6.4.12. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o item entrará no encerramento aleatório, 

cuja duração será de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

 
 
6.5.  Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora 
  

6.5.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação; 

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

demais licitantes. 
 
6.5.3. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja maior do que o 

estimado pela Administração ou manifestamente inexequível, observados os 
princípios da razoabilidade e economicidade.  

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

 simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
 salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

6.6. Dos Benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
  

6.6.1. Esta licitação é de exclusiva participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, conforme art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.  

 
 
6.7.  Do Envio da Documentação 
  

6.7.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no 
prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da 
ferramenta “Enviar Anexo” do sistema Licitações-e, em arquivo único, ou para o 
e-mail licitacao@corenpr.gov.br, contendo: 

http://www.comprasnet.gov.br/
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 6.7.1.1. A Proposta comercial, com a especificação clara, completa e minuciosa do 

objeto ofertado, marca e modelo, em conformidade com o Anexo I e II deste Edital, 
com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste 
Pregão; 

 
 6.7.1.2. Visando garantir a celeridade do certame, o licitante deverá enviar 

juntamente com a proposta os documentos de habilitação, os quais deverão estar 
válidos também no dia da habilitação. 

 
6.7.2. O Sistema permite o envio de apenas 01 (um) arquivo, de forma que, caso haja a 

necessidade de encaminhar dois ou mais, estes deverão ser compactados nos 
formatos “.rar” ou “.zip” e enviados em arquivo único. 

 
6.7.3. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do 

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 
 
6.7.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de 
títulos e documentos; 

 
6.7.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 
emitidos somente em nome da matriz; 

 
6.7.6. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa; 

 
6.7.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação.  

 
6.7.8. Os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados em 

original ou por cópia autenticada no prazo de 02 (dois) dias úteis após o 
encerramento da etapa de lances, aos cuidados do Pregoeiro, na Sede de 
Coren/PR.  

 
6.7.9. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 

nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital, 
conforme art. 7º da lei 10.520/02.  
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6.8.  Da Negociação 

 
6.8.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas ou empresas 

de pequeno porte, de que trata o art. 44 da LC nº 123/2006, o Pregoeiro poderá 
encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance 
mais vantajoso do lote, por meio do sistema, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não sendo 
admitido negociar condições diferentes das previstas neste Edital. Podendo ser esta 
negociação acompanhada pelos demais licitantes. 

 
6.9.  Da Aceitabilidade da Proposta 
  

6.9.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto. 

  
6.9.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 

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

 
6.9.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à 
parcela ou à totalidade de remuneração. 

 
6.9.4. Será DESCLASSIFICADA a proposta que:  
  
 a) contenha vícios ou ilegalidades; e/ou.  
 
  b) seja omissa e/ou apresente especificações conflitantes com as exigidas neste 

Edital e/ou nos seus Anexos; e/ou  
 
 c) apresente preço que seja manifestadamente inexequível; e/ou  
 
 d) não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e aos 

requisitos técnicas e funcionais do objeto licitado. 
 
6.9.5. Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, for 

insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação ou que não 
venha a ter demonstrado a sua viabilidade por meio de documentação que comprove 
que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto 
deste Pregão. 

 
6.9.6. Não serão aceitas propostas com valores unitário e/ou global, no caso de lote, 

superiores aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis. 
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6.9.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

 haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso.  

6.9.8. A Licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações indicadas na 
proposta, o Pregoeiro, poderá convocar a mesma para apresentação de amostras, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para que demonstre o objeto licitado de modo 
que possa ser identificado pelo Coren/PR o atendimento dos requisitos funcionais 
mínimos exigidos nas especificações do Termo de Referência (Anexo I), como 
condição necessária para sua aceitação; e, 

  
6.9.9. Caso na apresentação seja verificado o não atendimento aos requisitos mínimos 

especificados, a Licitante será desclassificada. 
  
6.9.10. Se a Licitante não atender aos requisitos mínimos especificados, será solicitada a 

apresentação da proposta para as subsequentes empresas classificadas, na ordem 
de classificação, até que se encontre uma proposta com os produtos que atendam 
aos requisitos mínimos especificados. 

  
6.9.11. Após a aceitação do lance e da proposta de menor preço, o Pregoeiro verificará a 

habilitação da Licitante, nos termos deste Edital. 
 
 
7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio de consulta ao SICAF (habilitação 
parcial), nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar 
especificada neste Edital. 

 
7.2.  As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão 

apresentar documentos que supram tais exigências: 
 

7.2.1.  Habilitação Jurídica: 
 

7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

7.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

  
 7.2.1.3. Inscrição no ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 
 
 7.2.1.4. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – Cadastro Nacional da 
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Pessoa Jurídica. 
 
 7.2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.2.2.  Da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista: 

 
7.2.2.1. Certidão Negativa de Débito – CND – De Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros INSS fornecida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 

 
7.2.2.2. Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS, emitido 
pela Caixa Econômica Federal; 

 
7.2.2.3. Certidão Negativa de Débito – CND – De Débitos Relativos A Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União; 

 
7.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede 
da empresa licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
 
7.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
 Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme 
 Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
 documentação, relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

7.3.1.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, 
ou, na omissão desta, expedida a menos de 6 (seis) meses contados da data da sua 
apresentação; 

 
7.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 

 
7.3.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

 equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

 

7.3.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço 
de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os 
termos  de abertura e encerramento; 
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7.3.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes 
da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 
patrimonial ou apurados mediante consulta “on line”, no caso de empresas inscritas 
no SICAF:  

 
   LG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
    Passivo Circulante + Passivo não circulante 

 
   SG =                            Ativo Total                                   
    Passivo Circulante + Passivo não circulante 

 
   LC =      Ativo Circulante     
    Passivo Circulante  
 

7.3.6 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 
comprovar que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

  
7.4. Outras comprovações (Documentação complementar): 
 

7.4.1. Comprovação, através de no mínimo 01 (uma) Certidão ou Atestado ou 
Declaração de Capacidade Técnica, fornecido pela Contratante, de outra entidade 
pública que comprove o fornecimento dos materiais equivalentes ao objeto licitado. 

 
7.4.1.1. A declaração deverá ser emitida em nome das empresas Licitantes e seu 
CNPJ, em papel timbrado do emitente, com identificação e cargo do emissor, 
assinatura do emissor, telefone e e-mail para contato; 

 
7.4.2. Declaração para Fins de Habilitação conforme modelo constante no Anexo IV. 
 
7.4.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
Emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do Trabalho. 

 
 

8.  DO RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
8.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 24 (vinte e quatro) horas, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso.  
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8.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao 

licitante vencedor.  
 
8.3.  O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, 

em campo próprio do sistema, quando ausente de motivação. 
  
8.4. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo do recorrente. 

 
8.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, ficam os autos 

franqueados aos interessados.  
  
8.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente.  
 
8.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
 
9. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1. O objeto deste Pregão será adjudicado por Menor Preço Global do lote. 
 
9.2. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso.  
 
9.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 
9.4. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 

apresentar a Declaração de Informações para Contratação (Anexo V) e assinar a Ata de 
Registro de Preço no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob a pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

  
9.4.1. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, 

quando solicitado pela Proponente Adjudicatária durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pelo Coren/PR. 
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10.  DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

10.1. As obrigações desta Licitação a serem firmadas entre o Coren/PR e a Licitante Contratada, 
serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços com duração de 12 (doze) meses, 
onde estarão descritas as condições e obrigações referentes ao fornecimento. 

 

10.2. As obrigações formalizadas na Ata de Registro de Preços observarão as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, e na legislação vigente, independentemente de 
sua transcrição. 
 

10.3. A recusa injustificada da Proponente Adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços ou 
a recusa do recebimento das ordens de fornecimento, dentro dos prazos e condições 
estabelecidas por este Edital, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, 
e sujeita a Proponente Adjudicatária, com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e 
no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, ao impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento do SICAF e do Cadastro de 
Fornecedores do Conselho Regional de Enfermagem de Paraná, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das demais 
cominações legais e de multa de 10% (dez por cento) sobre o preço global da sua proposta, 
tida como vencedora da Licitação. 

 
10.6. Para a assinatura dos Contratos, a Proponente Adjudicatária deverá adotar os seguintes 

procedimentos:  
  
10.6.1. Enviar representante legal ao Setor de Licitação, Contratos e Convênios do 

Coren/PR, situado na Sede Regional em Curitiba/PR, onde este deverá assinar as 
vias dos Contratos e todos os documentos que dela fizerem parte integrante; 

 
10.6.2. No caso de retirada/remessa dos Contratos para assinatura, quando se tratar de 

empresa de outra cidade que não as da Grande Curitiba, o Contratado e toda a 
documentação deverão ser devolvidas, devidamente assinadas, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da retirada ou da data do Aviso de Recebimento 
(A.R.), ou da confirmação de recebimento por e-mail com anexo dos referidos 
Contratos. 

 
10.7. O inteiro teor da Ata de Registro de Preços a ser oportunamente firmado encontra-se 

definidos em Minuta constante do Anexo IV. 
 
10.7.1. Poderá ser acrescentada a Ata de Registro de Preços a ser assinado qualquer 

vantagem apresentada pela Proponente Adjudicatária em sua proposta, desde que 
seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

  
10.8. Farão parte da contratação, independentemente de transcrição, todas as condições 

constantes do presente Edital e seus Anexos e a proposta apresentada pela Proponente 
Adjudicatária. 
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11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1. Conforme o disposto no art. 81 da Lei Federal 8.666/93, a recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as 
penalidades legalmente estabelecidas. 

 
11.2. O Licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o COREN/PR pelo 

prazo não superior a 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa compensatória de até 15% 
(quinze por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, 
conforme artigo 7º da lei 10.520/02, nos seguintes casos: 

10.2.1 – Cometer fraude fiscal; 

10.2.2. – Apresentar documento falso; 

10.2.3. – Fizer declaração falsa; 

10.2.4. – Comportar-se de modo inidôneo; 

10.2.5. – Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

10.2.6. – Não mantiver a proposta. 
 
11.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação pela própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Licitante ressarcir ao COREN/PR pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada; 

 
11.4.  As sanções poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do 

interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua ciência; 
 
11.5. No caso de aplicação de multa deverá ser recolhido no Setor Financeiro do COREN/PR, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. Caso não seja paga no 
prazo previsto, ela será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser cobrado se for 
o caso ou cobrada judicialmente. 

 
11.6. A intimação do ato de impedimento de licitar e contratar com o COREN/PR, bem como, de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, serão feitas através de publicação no 
Diário Oficial, e as penalidades de advertência e multas serão comunicadas por escrito à 
Licitante. 

 
12. DAS AMOSTRAS 
  
12.1. Poderá ser solicitado as empresas licitantes amostras e/ou catálogo, dos produtos, que 

deverão encaminhar para verificação e aprovação técnica qualitativa do produto 
(marca/modelo) ofertado no certame, sendo que todas as despesas, inclusive de transporte 
(frete), ficarão a cargo da empresa licitante. 
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12.2. A não apresentação das amostras e/ou catálogos solicitados será entendida como não 

manutenção da proposta sujeitando a empresa licitante à desclassificação e às penalidades 
previstas na Lei n° 10.520/02, artigo 7°. 

 
13. DO PRAZO DE ENTREGA E DE VALIDADE, E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
13.1. As especificações e exigências para entrega, o prazo de validade e demais condições estão 

descritas no Termo de Referência (Anexo I). 
 

 
14. DO PAGAMENTO 
 
14.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento dos materiais, 

através de Depósito Bancário ou por meio de boleto bancário em favor da empresa licitante 
contratada, em moeda nacional, conforme estabelecido no Anexo IV (Minuta da ARP). 

 
14.2. Os pagamentos ficarão condicionados recebimento de cada material seguindo os 

procedimentos internos do Almoxarifado do Coren/PR, conforme Termo de Referência 
(Anexo I). 

 
14.3. A empresa licitante contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e de 
regularidade fiscal exigidas na licitação. 

 
15.  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
15.1.  O preço é fixo e irreajustável.  

15.2.  As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
 obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/13. 
 
16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
16.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência 

(Anexo I) e Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV). 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. A licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, visando à observância do princípio 
constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, 
devendo ser desconsiderado o excesso de formalismo sanável, por qualquer forma, que 
venha a prejudicar o interesse público. 
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17.2. A presente licitação poderá ser revogada por razões de relevante interesse público, 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar sua revogação, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 

 
17.3. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública 
(art. 43, parágrafo 3º da Lei 8666/93); 

 
17.4. A empresa licitante deverá examinar todas as instruções, anexos e especificações contidas 

no presente Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n° 04/2017. A falta no fornecimento de 
informações exigidas, bem como a apresentação de documentos e propostas que não 
atendam substancialmente a este Edital, será de responsabilidade da empresa licitante e 
resultará na sua inabilitação ou desclassificação. 

 
17.5. A qualquer tempo antes da data limite para apresentação dos documentos e propostas, o 

COREN/PR pode, por qualquer motivo, por sua própria iniciativa ou em resposta a alguma 
indagação feita por qualquer empresa, modificar o Edital e seus Anexos, restabelecendo o 
prazo previamente fixado para a abertura do Pregão, desde que implique em alteração 
significativa nos documentos ou propostas. 

 
17.6. A simples apresentação da proposta implica a integral e irretratável aceitação dos termos e 

condições estabelecidas neste Edital, bem como pleno conhecimento das condições de 
fornecimento. 

 
17.7. O COREN/PR poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro, até o ato da assinatura do 

Termo de Contrato, inabilitar ou desclassificar qualquer empresa licitante, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização ou 
ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento qualquer fato ou circunstância que desabone 
a sua idoneidade, capacidade financeira ou técnica. 

 
17.8. Se no dia previsto para a abertura deste Pregão Eletrônico, não houver expediente no 

COREN/PR, o mesmo será aberto no primeiro dia útil de expediente que se seguir, 
obedecendo ao horário. 

 
17.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 

vigente. 
 
17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no COREN/PR; 

 
17.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
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17.12. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas 
possíveis dúvidas oriundas desta licitação. 

 
17.13. Constituem Anexos do presente edital: 
 

ANEXO I  Termo de Referência 

ANEXO II Modelo Proposta 

ANEXO III  Declaração para Fins de Habilitação 

ANEXO IV Minuta da ARP  

ANEXO V Declaração de Informações para Contratação 

 
 
 
 

Curitiba, 02 de fevereiro de 2017. 
 
 
 

 
___________________________ 

André Luiz Justus 
Pregoeiro do COREN/PR 

 


