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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 

  

Torna-se público, para o conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL 
DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, 
sediado Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74 – Seminário - Curitiba/PR, por meio da 
Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios e do(a) Pregoeiro(a) Fortunato Coelho 
Graça Neto, designado(a) pela Portaria nº 112/2019, de 07 de junho de 2019, realizará licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, sendo 
vencedora(s) a(s) licitante(s) que ofertar(em) o MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei 
nº 10.520 (Pregão) de 17 de julho de 2002, Decreto n° 3.555 (Regulamento para a modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns) de 08 de agosto de 
2000, Decreto nº 5.450 (Pregão Eletrônico) de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.746 
(Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável) de 05 de junho de 2012, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 
de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional) de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03 (Regras de 
Cadastramento SICAF) de 26 de abril de 2018 , da Lei Complementar 123 (Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações, do Decreto 8.538 (Tratamento diferenciado para Microempresa) de 06 de outubro de 
2015, Lei nº 8.078 (Proteção do Consumidor) de 11 de setembro de 1990, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666 (Lei de Licitações) de 21 de junho de 1993 e às exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 
 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos.  
 

 SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06 / 08 / 2019 - HORÁRIO: 09:00 HORAS 

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 06 / 08 / 2019 - HORÁRIO: 10:00 HORAS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: licitacao@corenpr.gov.br 
CÓDIGO DA UASG: 389336 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo, será observado o horário de 
Brasília (DF). 

 O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.corenpr.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou ainda junto à Sede do Coren/PR, localizada na Rua 
Professor João Argemiro Loyola, 74, Seminário - Curitiba/PR – CEP 80.240-530. 
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1. DO OBJETO E DO VALOR MÁXIMO 

 
1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA FORNECIMENTO DE 
SOLUÇÃO DE AMBIENTE DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE E-MAIL MARKETING PARA O CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, partes integrantes deste, independente de transcrição. 

 
1.2 O Valor máximo para esta contratação é de R$ 102.752,00 (cento e dois mil e 

setecentos e cinqüenta e dois reais). 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

própria, prevista no orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o 
exercício de 2019:  

 
3.3.90.39.43 – Serviços de telecomunicações. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

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

com o objeto desta licitação e que estiverem previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico 
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, 
onde deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 

3.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Coren/PR qualquer 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 
3.2 Para o Lote 02, nos termos do inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, a participação será exclusiva a microempresas e a 
empresas de pequeno porte.  

 
3.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
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porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

3.4  Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

3.4.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
de legislação vigente; 

 
3.4.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 
3.4.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 

3.4.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

3.4.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação. 

 
3.4.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário). 
 
3.5  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

3.5.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 e 49. 

 
3.5.1.1  A assinalação “Não” no(s) ite(m)ns exclusivo(s) para participação de 

microempresas de empresas de pequeno porte impedirá o 
prosseguimento no certame. 
 

3.5.1.2      A assinalação “Não” nos itens não exclusivos para participação de 
microempresas de empresas de pequeno porte não impedirá o 
prosseguimento no certame, contudo, produzirá o efeito de o licitante 
não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 
n° 123 de 2006, mesmo que sendo microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

 
3.5.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
Edital; 

 
3.5.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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3.5.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz nos termos do artigo 7º, XXXIII, da 
Constituição. 

 
3.5.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº de 16 de setembro de 2009. 
 

3.5.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e 
no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 

 
3.5.7 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação conforme disposto no artigo 93 da Lei nº 8.2136, de 24 de julho de 
1991. 

 
3.6  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 
 

 
4.  ENVIO DA PROPOSTA  

 
4.1 O licitante deverá encaminhar a proposta exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 
4.2  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. 
 
4.3  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. 

 
4.4 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 
 

4.5  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

 
4.5.1  Valor... (mensal, unitário, entre outros, conforme o caso);  

 

4.5.2 Valor... (anual, total, conforme o caso); e 
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4.5.3 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, 
a marca, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do 
bem no órgão competente quando for o caso. 

 
4.6 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
4.7 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente para prestação dos serviços. 

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

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
4.9  O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 
 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
5.2  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. 

  

5.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
5.2.2  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

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

sentido contrário, levado na fase de aceitação. 
 
5.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 
 
5.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 
 
5.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
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meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

 
5.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item/lote. 

 
5.6  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
5.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 
 
5.8  O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 

(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema. 

 
5.9  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão 

ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão; 

 
5.9.1  Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema. 
 

5.10  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
5.11  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
5.12  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão o 

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

 
5.13  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 

 
5.14  O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 
 
5.15  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
5.16  Caso o licitante não apresente, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
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desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 
efeito de ordenação das propostas. 

 
5.17  Em relação a item(ns) não exclusivo(s) para participação de microempresas e de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 

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

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de 
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

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

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

 
5.21  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

 
5.22 Considerar-se-á como ocorrência de empate somente quando houver duas ou mais 

propostas com valores idênticos e não ocorrerem lances. Lances equivalentes não serão 
considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada 
como um dos critérios de classificação. 

 
5.23 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 

no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993; 
  
5.24  Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de 

desempate. 
 
5.25  Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
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daquelas previstas neste Edital. 
 
5.26  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelo 

demais licitantes. 
 
5.27  Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 
 

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
6.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) 

Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 

6.1.1 Considera-se inexequível a proposta que apresentar 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, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
6.2 Será desclassificada a proposta ou lance vencedor com valor superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
6.3  O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 
sob pena de não aceitação. 

 
6.3.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a) destacam-se 

os que contenham as características do serviço ofertado, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
6.3.2 O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a). 

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

ou lance subsequente, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
6.5 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 
 
6.6 O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraposta ao 
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licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
6.6.1 Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
6.6.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
 

6.7 No(s) item(ns) não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) 
passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previstos nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 

6.8 No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) pregoeiro(a) poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
6.9 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

 
7.1.1 SICAF; 

 
7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

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

7.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
7.1.4 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrando de Condenações por Ilícitos 

Administrativos – CADICONJ, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 

7.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que 
prevê sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
7.1.5.1  Caso conste na consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
 
7.1.5.3  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 
 

7.1.6 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

 
7.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123 de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
7.2 Não ocorrendo inabilitação, o(a) Pregoeiro(a) consultará o Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos 
artigos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3 de 2018. 

 
7.2.1 O interessado, para efeito de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 3, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas; 

 
7.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

 
7.4 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio 

oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de até 03 (três) horas, documento válido que 
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

 
7.4.1  As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do 
artigo 43,§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

7.5 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
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Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a 
Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 

 
7.6  Habilitação Jurídica: 
 

7.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 
7.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada – EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 

 
7.6.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal ou 
filial ou agência; 

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

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 

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

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 
no Registro Civil da s Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro 
de que trata o artigo 107 da Lei nº 5.764, de 1.971; 

 
7.6.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P 

válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do artigo 4º §2º do 
Decreto nº 7.775, de 2.012; 

 
7.6.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da 
Instrução Normativa RFB nº 971 de 2.009 (Artigos 17 a 19 e 165). 

 
7.6.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País decreto 

de autorização; 
 

7.6.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
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7.7 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações da 

consolidação respectiva; 
 

7.7.1  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

 
7.7.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014 do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

 
7.7.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
7.7.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1.943; 

 
7.7.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
7.7.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
  

7.7.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
7.7.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação; 

 
7.8  Qualificação Econômico-Financeira: 
 

7.8.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

 
7.8.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
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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 encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

 
7.8.2.1  No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade; 

 
7.8.2.2  É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 
 

7.8.2.3  Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o 
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1.971, ou de uma declaração, sob as 
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

 
7.8.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 
 

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  

 
7.8.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a 
critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo 
de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 
7.9 Qualificação Técnica: 
 

7.9.1 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens deverão 
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 
 

7.9.1.1     Comprovação de aptidão para prestação de serviço em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com 
o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos 
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por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
7.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estará dispensado: (a) prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 
do último exercício. 

 
7.11 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade no sistema 
(upload), no prazo de 3 (três) horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
Somente mediante autorização do Pregoeiro e, em caso de indisponibilidade do sistema, 
será aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao@corenpr.gov.br. 
 
7.11.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 

7.11.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 

7.11.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
 

7.11.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 

7.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital 
 
7.12.1  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 
  

7.13  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dia úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
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7.14 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 
a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
 

7.15  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 
Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 

7.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 
 

7.17 No(s) item(ns) não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2.006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
7.18 O licitante provisoriamente vencedor em um lote/item, que estiver concorrendo em outro 

lote/item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto 
é, somando as exigências do lote/item em que venceu às do lote/item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 
sanções cabíveis. 

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

declarado vencedor. 
 

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
8.1  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 

3 (três) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá: 
 

8.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 
e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 
8.1.2 Conter indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 
 

8.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso. 
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8.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 

8.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (Artigo 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição de induza o julgamento a 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

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

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.  

 

9. DA PROVA DE CONCEITO 

 

9.1  O Coren/PR convocará a empresa classificada em primeiro lugar a submeter-se à Prova 
de Conceito da solução ofertada, de acordo com os critérios definidos no item 5 do Termo 
de Referência, Anexo I do presente Edital. 
 

10. DOS RECURSOS 

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

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de, no mínimo, trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo do próprio sistema. 

 
10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a 

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

 
10.3 Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
10.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 
 
10.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de até 3 (três) 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
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eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 

 
10.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

10.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

 
11.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 
artigo 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

reaberta. 
 

11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 

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

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1 O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO POR LOTE, 

sendo declarada vencedora a Licitante que apresentar o Menor Preço e que atender a 
todos os requisitos do certame. 

 
12.2 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

 
12.3 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
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competente homologará o procedimento licitatório. 
 

13. DO CONTRATO 

 
13.1  Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sansões previstas neste Edital. 

 
13.1.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o Coren/PR para a 

assinatura do Contrato, o Coren/PR poderá o fazer mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 
e reenviado no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data de seu recebimento. 

 
13.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pelo Coren/PR. 
 
13.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogáveis conforme 

previsão no instrumento contratual ou no Termo de Referência. 
 
13.4 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar como Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no artigo 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril 
de 2018, e nos termos do artigo 6º, II da Lei nº 10.520 de 19 de julho de 2002, consulta 
prévia ao CADIN. 

 
13.4.1  Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao 
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

 
13.4.2  Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos. 

 
13.5 Se o adjudicado, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 
14. DO REAJUSTE 

 
14.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 
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15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos o 

Termo de Referência. 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 
 

17. DO PAGAMENTO 

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

este Edital. 
 
18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 

com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da aplicação de multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante, a 
Licitante/Adjudicatária que: 
 
18.1.1 Apresentar documentação falsa. 

 
18.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

 
18.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

 
18.1.4 Não mantiver a proposta. 

 
18.1.5 Cometer fraude fiscal. 

  

18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo. 
 

18.1.7 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 
18.2 As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na 

Minuta de Contrato (Anexo IV) e no Termo de Referência (Anexo I), anexos do presente 
Edital. 
 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
19.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada par a abertura da sessão pública, 
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qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
19.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

licitacao@corenpr.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: 
 
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR 

Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios 

Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74 – Seminário 

Curitiba – PR – CEP 80.240-530 

 
19.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas. 
 
19.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
 
19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão se enviados 

ao Pregoeiro em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data designada para a abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital. 

 
19.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 
 
19.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo(a) Pregoeiro(a) serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 

 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
20.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 

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

o horário de Brasília/DF. 
 
20.4 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. 
 
20.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
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desconexão. 
 
20.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará à contratação. 
 
20.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

20.8 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e o Coren/PR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
20.9 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. 

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

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

 
20.11 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
 
20.12 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.corenpr.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74 
– Seminário - Curitiba – PR – CEP 80.240-530, de segunda á sexta-feira, no horário de 
08h00min às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

20.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
 ANEXO I Termo de Referência 

 ANEXO II Modelo Proposta 

 ANEXO III Modelo de Declaração para fins de Habilitação 

ANEXO IV Minuta de Contrato 

  

 
 

Curitiba,      de             de 2019. 
 
 
 
 

Adriane Gomes de Moraes Lima 

Coordenadora de Licitações, Contratos e Convênios 
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Aprovado e Autorizado: 
 
 
 

Simone Aparecida Peruzzo 

Presidente 
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ANEXO I 

 
Pregão Eletrônico nº 10/2019 – Processo Administrativo nº 036/2019 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  
1. DO OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA FORNECIMENTO DE 
SOLUÇÃO DE AMBIENTE DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE E-MAIL MARKETING PARA O CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, partes integrantes deste, independente de transcrição. 

 
 

2.  DA JUSTIFICATIVA 
  

2.1 O serviço de correio eletrônico atualmente contratado pelo Coren/PR não tem 
acompanhado as tendências de evolução de outras ferramentas de mercado (que 
transformam as soluções antigas de correio eletrônico em soluções de colaboração 
corporativa, incorporando a gestão de conhecimento e agregando funcionalidades que 
facilitam a colaboração institucional e diminuem o tempo de resposta aos usuários). 
 

2.2 Atualmente o Coren/PR possui em contrato até 100.000 disparos mensais de mailing aos 
seus inscritos e cerca de 100 contas de e-mail corporativo, números que não atendem 
mais a demanda da autarquia, visto a contratação de novos colaboradores no início de 
2019 e aumento no envio de e-mails informativos ao inscritos, cujo quantitativo aumenta 
gradativamente. 

 
2.3 Considera-se ainda a incapacidade de aditivo da atual contratada, devido a pendências 

observadas em documento emitido do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF). 

 
2.4 Diante do exposto justifica-se a necessidade de contratação de serviços dedicados e de 

qualidade, ajustados as reais necessidades da autarquia, seguindo a tendência de 
mercado de Infraestrutura como Serviço (IaaS), Software como Serviço (SaaS) e 
Plataforma como Serviço (PaaS) através do paradigma de Cloud Computing – 
Computação na Nuvem e prover a escalabilidade necessária para dar suporte as 
demandas sazonais e projetos especiais da Autarquia. 
 

2.5 A política da administração é de incentivar o uso do correio eletrônico e de outras 
ferramentas tecnológicas, com o objetivo de melhorar a comunicação interna e externa. 
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3. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

LOTE 01 – 
SOLUÇÃO DE AMBIENTE DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 

ITEM DESCRITIVO 
QTDE 

(A) 
FORMA DE 

DESEMBOLSO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(B) 

VALOR 
MENSAL 

(C) = 
(A)x(B) 

VALOR 
ANUAL 

(D) =        
(C)x12 

1 

Licença de acesso 
para uso de solução 
integrada de 
colaboração e 
comunicação 
corporativa, 
incluindo suporte 
técnico remoto e 
serviço de 
arquivamento, 
retenção e auditoria 
de dados. 

150 MENSAL R$ 49,00 R$ 7.350,00 R$ 88.200,00 

ITEM DESCRITIVO 
QTDE 

(E) 
FORMA DE 

DESEMBOLSO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 
(G) = (E)x(F) 

2 
Migração das 
Contas Atuais de e-
mail 

100 ÚNICO R$ 35,00 R$ 3.500,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 
(H) = (D)+(G)  

R$ 91.700,00 

 

LOTE 02 - SOLUÇÃO DE E-MAIL MARKETING 

ITEM DESCRITIVO 
FORMA DE 

DESEMBOLSO 

QTDE 
DISPAROS 
POR MÊS 

VALOR 
MENSAL 

ESTIMADO 

VALOR 
ANUAL 

ESTIMADO 

1 

Serviço de gerenciamento de 
campanhas de comunicação e 
marketing via correio 
eletrônico, denominado “E-
mail Marketing” 

MENSAL 500.000 R$ 921,00 R$ 11.052,00 
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Obs 1: Ficará a critério do LICITANTE a escolha dos Lotes para os quais apresentará preços na 
Proposta. 
 
Obs 2: Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto contidas no 
Comprasnet e as descritas no edital e anexos, prevalecerão as do EDITAL e ANEXOS. 
 

 
3.1 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO LOTE 01: SOLUÇÃO DE AMBIENTE DE 

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 
 

Contratação de solução de ambiente de colaboração corporativa, incluídos o 
fornecimento de aplicativos, suporte técnico mensal, serviços de arquivamento, retenção, 
auditoria de dados e migração das atuais contas de e-mail. Ao todo, deverão ser disponibilizadas 
150 (cento e cinqüenta) licenças de acesso à solução, sendo necessária a migração das 100 
(cem) contas atualmente existentes. Além da funcionalidade comum de troca de mensagens, a 
solução de software especificada deve proporcionar aos usuários serviço de agenda, com opção 
de compartilhamento, armazenamento de arquivos em pastas, criação de grupos de usuários, 
criação e compartilhamento de documentos, planilhas, apresentação em tempo real, controle de 
tarefas, compartilhamento de vídeos corporativos, administração de conteúdos, conferência 
virtual (webconference), entre outras opções de compartilhamento de conhecimento, com base 
no conceito de comunicação em nuvem (cloudcomputing). São as demais especificações desta 
solução: 
 
3.1.1 A disponibilização das licenças de acesso para uso da solução integrada de colaboração 

e comunicação corporativa, deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados 
da assinatura do contrato. 

 
3.1.2 A solução contratada deve ser aderente à tecnologia web, ou seja, funcionar em qualquer 

um dos navegadores mais utilizados para acesso à internet, tais como: Internet Explorer, 
Firefox e Chrome; 

 
3.1.3 Todo o processamento ocorrerá no lado dos servidores (serverside) em ambiente de 

internet, de forma segura e altamente disponível e com grande capacidade de 
armazenamento; 

 
3.1.4 A área de trabalho disponibilizada deverá permitir a personalização com o logotipo do 

Coren/PR; 
 
3.1.5 A solução contratada deverá suportar, no mínimo, os seguintes perfis: 

a) Cliente – usuário comum; 
b) Gerente – permissão para criar, excluir e alterar dados dos Clientes; 
c) Administrador - permissão para criar, excluir e alterar dados dos Clientes e dos 

Gerentes e acessar o log de operações; 
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3.1.6 Todos os perfis poderão alterar seus próprios dados pessoais e todas as operações 

deverão ficar registradas em log específico e acessível somente pelos Administradores; 
 

3.1.7 Os serviços prestados deverão possuir/apresentar o certificado internacional SAS 70 
nível II, que é um padrão de auditoria proposto pela AICPA (American Institute of Certified 
Public Accountants) que vai de encontro aos requisitos regulatórios de controle e 
governança da lei Sarbannes-Oxley; 

 
3.1.8 Permitir que o administrador do serviço possa gerenciar as contas de usuários baseados 

em perfis (Ex.: Conselheiros, Funcionários, etc.); 
 

3.1.9 As contas e-mail usarão o domínio: @corenpr.gov.br, sob administração do Conselho 
Regional de Enfermagem do Paraná; 

 
3.1.10 A solução deverá fornecer console de gerenciamento para os administradores da solução 

no Coren/PR, com acesso via browser para criação ou alteração de e-mails dos usuários; 
 

3.1.11 O aplicativo de mensagens instantâneas deve possibilitar ao Administrador o bloqueio 
para que seja uma solução interna possibilitando que somente sejam inclusos usuários 
do domínio @corenpr.gov.br não sendo possível adicionar outras pessoas de fora 
do domínio.  
 

3.1.12 Contas de usuário com espaço de armazenamento de dados e mensagens de, no 
mínimo, 50GB; 

 
3.1.13 Lista de contatos integrada à solução e dispositivo de aviso quando outro usuário estiver 

conectado no serviço de mensagem instantânea; 
 

3.1.14 Agenda integrada para requisição de reuniões, convites e reservas, que possa ser 
compartilhada e que inclua alertas via SMS sem custo para notificar os usuários sobre 
alterações na agenda, facilitando a comunicação; 

 
3.1.15 Possibilitar o uso de IMAP, POP, SMTP e encaminhamento de correio eletrônico para 

aplicações como Outlook, Mozilla Thunderbird e quaisquer outras mensagens de 
gerenciadores do tipo POP; 

 
3.1.16 Acesso de qualquer dispositivo móvel através dos sistemas operacionais iOS, Android ou 

Windows Mobile, no mínimo; 
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3.1.17 Serviço de mensagem instantânea via web que permite conversa em texto, vídeo e voz; 
 

3.1.18 Videoconferência para reuniões online, devendo suportar a transmissão de áudio e vídeo 
simultaneamente para grupos de no mínimo 5 usuários; 
 

3.1.19 Garantia de disponibilidade do serviço de 99,7%, demonstrada através de documento da 
fornecedora do serviço ou publicação. O cálculo de disponibilidade não deve considerar 
qualquer tipo de manutenção já que esta será considerada como indisponibilidade do 
mesmo; 
 

3.1.20 Possibilite a criação, colaboração de documentos, planilhas e apresentações com opção 
de simples visualização ou edição dos arquivos, possibilitando a edição simultânea como 
no mínimo de 3 (três) usuários, permitindo a criação de discussões sobre o documento 
com o envio de notificações via e-mail sem a necessidade de instalar qualquer cliente 
nas máquinas; 

 
3.1.21 Opção de publicar os documentos na internet para leitura com verificação de controle de 

acesso; 
 

3.1.22 Criação de documentos on-line através da solução ou carregamento dos documentos do 
computador do usuário para possíveis modificações on-line; 

 
3.1.23 Módulo interativo para criação de Web Sites para facilitar anexar itens da agenda ou 

documentos pelo usuário; 
 

3.1.24 Garantir o envio e recebimento de arquivos com até 25 (vinte e cinco) Megabytes por e-
mail; 

 
3.1.25 Filtragem de e-mails de entrada (anti-spam, antivírus e proteção contra malware); 

 
3.1.26 Proteção contra DHA (Directory Harvest Attacks) e Dos (Denial of Service); 

 
3.1.27 Detecção e bloqueio de vírus, phishing e spyware baseados em assinatura; 

 
3.1.28 Detecção e bloqueio de vírus, phishing e spyware em tempo real (a toda hora); 

 
3.1.29 Processamento de e-mails de saída (verificação de vírus e conteúdo controlado por 

política); 
 

3.1.30 Criptografia de dados (criptografia na camada de transporte entre o usuário e servidor de 
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e-mail); 
 

3.1.31 Spooling (as mensagens são colocadas em fila se os servidores de e-mail de destino não 
estiverem disponíveis); 

 
3.1.32 Gerenciamento de anexos de e-mail (criação de regras para o limite, o bloqueio e o 

tratamento dos anexos de e-mail); 
 

3.1.33 Regras personalizadas baseadas em conteúdo (Criação de regras baseadas em 
conteúdo para mensagens de e-mail); 

 
3.1.34 Correspondência de padrões de expressão regular (regex) (criação de regras 

sofisticadas e personalizadas de correspondência de dados/padrão); 
 

3.1.35 Arquivamento hospedado de mensagens em data centers do provedor, retenção 
extensível e depuração automática (automatiza a imposição de política de retenção); 
 

3.1.36 Pesquisa no arquivamento, exportação, sinalizadores de busca, relatórios de 
armazenamento e de auditoria (administração via web das mensagens arquivadas); 

 
3.1.37 Acesso individual a arquivos pessoais para usuários finais (fornece recursos de pesquisa 

intuitivos para usuários finais); 
 

3.1.38 Busca consolidada de mensagens (possibilitar a busca em várias fontes como e-mail e 
mensagens instantâneas); 

 
3.1.39 Ferramentas para criação de Sites, sem necessidade de conhecimento em qualquer 

linguagem de codificação, que possuam controle de acesso e permitam anexos de 
arquivos de até 10 (dez) Megabytes; 

 
3.1.40 Ferramentas de armazenamento e distribuição de vídeos de forma corporativa, com no 

mínimo 3 GB por usuário, permitindo a inclusão de pelo menos os seguintes formatos de 
vídeo: MPEG, WMV, AVI, MOV; 
 

3.1.41 Os serviços de suporte deverão ser prestados em regime de atendimento 7 x 24 para 
abertura de chamado e de 5 x 8 para resolução de problema, presencial ou 
remotamente;  

 
3.1.42 O contratado deverá disponibilizar um sistema para abertura e fechamento dos 

chamados de administradores e para incidentes referentes ao serviço, por e-mail ou 
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sistema publicado na internet de propriedade da contratada, devendo todos os chamados 
abertos serem registrados com número de protocolo próprio que permita ao Coren/PR 
acompanhar seus atendimentos;  

 
3.1.43 Quanto ao nível de severidade, os chamados deverão ser classificados, a critério do 

Contratante, de acordo com as seguintes categorias, bem como os prazos das soluções 
definitivas: 

 

Nível de 
Severidade 

Descrição 
Prazo Resposta 

Inicial 

1 Crítico 

Erro ou problema com impacto crítico no negócio, 
causando riscos financeiros, regulatórios, de produtividade, 
de segurança ou de reputação resultando em 
impossibilidade de uso da solução. Ex.: perda total de 
conectividade e/ou funcionalidade, travamento, etc.). 

1 (uma) Hora. 

2 Alto 

Problema crítico de acesso ao serviço que afeta um usuário 
ou um problema que afeta a colaboração entre os usuários. 
O produto não funciona como esperado, e não há uma 
solução possível. Ex.: Um usuário não consegue acessar o 
e-mail, e a página "Erro 500" é exibida. 

1 (um) dia útil. 

3 Médio 

O produto não funciona como esperado, mas há uma 
solução disponível. Ex.: Não é possível excluir uma 
postagem de fórum de grupo usando o botão Excluir, mas a 
mensagem pode ser excluída com alterações no URL. 

1 (um) dia útil. 

4 Baixo 
O produto não funciona como desejado, mas está 
operacional e uma solução não é necessária. 

1 (um) dia útil. 

 
 

3.1.44 Deverá disponibilizar documentação relativa à utilização da solução, bem como área de 
Respostas a Questões Frequentes (FAQ - Frequently Asked Questions) para 
esclarecimento de dúvidas em regime de auto-atendimento; 

 

3.1.45 Somente a equipe do DTI/COREN/PR poderá solicitar suporte técnico, através da 
abertura de chamado junto à Contratada; 

 

3.1.46 Os serviços deverão ser prestados em regime integral, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
07 (sete) dias por semana, sem interrupção fora do horário comercial ou em finais de 
semana e feriados. 
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3.1.47 A Contratada deverá possuir o SLA (Service Level Agreement), de no mínimo de 99,7% 

ao mês para a disponibilidade da solução ofertada, comprovada via relatório mensal; 
 

3.1.48 A disponibilidade do serviço será calculada para um período de 1 (um) mês através da 
seguinte equação: 

 
D = ((To – Ti) x 100) / To  
 
Onde:  
D = disponibilidade (%); 
To = período de operação em 1 (um) mês, em minutos, calculado a partir do total de 

dias da prestação do serviço multiplicado por 1440 (um mil quatrocentos e 
quarenta) minutos; 

Ti = tempo total de indisponibilidade em 1 (um) mês, em minutos. 
 

3.1.49 Sempre que forem apurados percentuais de disponibilidade mensais da solução que 
estiverem abaixo de 99,7% (noventa e nove vírgula sete por cento) e não inferior a 98% 
(noventa e oito por cento) do tempo contratado, os somatórios dos tempos de 
inoperância, dentro do período de faturamento, serão descontados dos custos mensais 
da solução, tomando-se como base a seguinte fórmula: 
 
Dc = Cm - (Cm x Ds)  
 
Onde: 
Dc = Valor do desconto 
Ds = Percentual de disponibilidade da solução (em número decimal) 
Cm = Custo mensal do serviço (está incluído neste o valor mensal de todas as licenças 
de acesso e uso da solução). 
 

3.1.50 Ficam também estabelecidos limites de tolerância para os percentuais de disponibilidade 
calculados que, ao serem excedidos, determinarão glosas específicas nos custos dos 
serviços, conforme demonstrado a seguir: 
 
3.1.50.1 Percentual de disponibilidade inferior a 98% (noventa e oito por cento), até 

97% (noventa e sete por cento) ensejará glosa de 5% (cinco por cento) do 
custo mensal do serviço; 

3.1.50.2 Percentual de disponibilidade inferior a 97% (noventa e sete por cento), até 
95% (noventa e cinco por cento), ensejará glosa de 10% (dez por cento) do 
custo mensal do serviço; 

3.1.50.3 Percentual de disponibilidade inferior a 95% (noventa e cinco por cento), 
ensejará glosa de 15% (quinze por cento) do custo mensal do serviço. 
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3.1.51 A Contratada deverá efetuar manutenção preventiva de acordo com as recomendações 
dos fabricantes e critérios prescritos pelo Contratante, destinada a reduzir a 
probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento da solução;  

 

3.1.52 Quando solucionados, os chamados deverão ser fechados pelo responsável pelo 
atendimento, de comum acordo com o Contratante, não sendo admitido, em nenhuma 
hipótese, o fechamento de chamados sem o consentimento do responsável pela 
abertura; 

 

3.1.53 O tempo de indisponibilidade será contado a partir da abertura do chamado, até o 
encerramento do chamado pela Contratada. O tempo que o Contratante levará para 
homologar a solução não será considerado como indisponibilidade, caso esteja 
solucionado. No cálculo de disponibilidade, não serão consideradas as interrupções de 
responsabilidade do Contratante, nem as interrupções programadas pela Contratada e 
devidamente aprovadas pelo Coren/PR.  

 
3.1.54 A Contratada será responsável pela migração dos contatos e contas de e-mails 

existentes (até 100 contas) na solução integrada de colaboração e comunicação 
corporativa utilizada atualmente pelo Contratante, a saber, Webmail Zimbra. 

 
3.1.54.1 O serviço de migração dos dados (contas de e-mail e contatos) deverá ser 

concluído no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da 
assinatura do contrato. 

 
3.1.54.2 Após finalização do contrato de prestação de serviços, ou de eventuais 

aditivos, a Contratada deverá fornecer acesso a todos os dados, 
incluindo logs de auditoria e dados armazenados por política de retenção, 
existentes em todas as contas da solução integrada de colaboração e 
comunicação corporativa por um período mínimo de 30 (trinta) dias, além de 
outras informações essenciais para transição e continuidade do serviço. 

 
3.1.55 Após migração dos dados por parte da contratada, a criação de contas será de 

responsabilidade do contratante; 
 

3.1.56 Os dados e contatos dos usuários cadastros no Outlook, caso existam, também deverão 
ser migrados; 

 
3.1.57 A Contratada deverá fornecer quaisquer outras informações e/ou ferramentas essenciais 

para transição e continuidade do serviço após finalização do contrato de prestação de 
serviços, juntamente com a próxima contratada; 
 

3.1.58 A solução de arquivamento deve ser integrada a solução de e-mail contratada ou 
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podendo ser atendida através de uma solução adicional do mesmo fornecedor; 
 

3.1.59 A solução deve incluir a gerência dos repositórios que centralizem o armazenamento dos 
dados de mensagens em um único local; 

 
3.1.60 Deve permitir a evidência de descoberta, em função do gerenciamento efetivo de 

investigações, requisições e descobertas múltiplas com mecanismo de busca, 
salvamento e recuperação avançados; 

 
3.1.61 A solução deve ser disponibilizada como software com interface Web sem a necessidade 

de hardware, sendo possível acessar e gerenciar via browser; 
 

3.1.62 A solução deve permitir exportar mensagens nos formatos MBOX ou PST caso o 
Coren/PR necessite armazená-las por um período maior; 

 
3.1.63 Disponibilizar mecanismo para backup e recuperação de e-mails; 

 
3.1.64 A solução deve possuir buscas baseada em parâmetro, que permita busca de 

mensagens e anexos usando parâmetros como faixa de datas, remetente, recipiente, 
assunto e conteúdo;  

 
3.1.65 A solução deve garantir o arquivamento das mensagens de entrada, saída e trafegada 

intradomínio em um único repositório centralizado, com armazenamento por, no mínimo, 
01 (um) ano para recuperação; 
 

3.1.66 Será de responsabilidade da Contratada a preservação das informações gravadas em 
seus servidores através de cópias de segurança atualizadas, bem como a manutenção 
do sigilo de informações do Coren/PR.  

 
3.1.67 A administração dessa solução deve possuir console única via web com proteção por 

senha para a variação de níveis de autorização e regras; 
 

3.1.67.1 A administração dessa console deve ser gerenciada pelo contratante. 
 

3.1.68 A Contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica comprovando 
experiência na prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas voltadas 
para ambientes de colaboração e comunicação corporativa. 
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3.2 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO LOTE 02: SOLUÇÃO DE E-MAIL MARKETING 
 
 Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e 
marketing via correio eletrônico, também conhecido como “E-mail Marketing”, com previsão de 
até 500.000 (quinhentos mil) disparos de e-mails no mês, contemplando:  

 
3.2.1 Garantia de entrega dentro do tempo de entrega máximo; 
 
3.2.2 Controle de políticas AntiSpam;  
 
3.2.3 Controle de inclusão dos IP-s de envio em BlackLists de endereços; 
 
3.2.4 Funcionalidades para criação e atualização de listas de destinatários, permitindo criação, 

importação, exportação, tratamento de listas de e-mails, cadastramento e 
descadastramento automático de assinantes;  

 
3.2.5 Ambiente para criação e testes de conteúdo; 
 
3.2.6 Agendamento de disparos de campanhas por data e horário; 
 
3.2.7 Relatórios de acompanhamento e avaliação das campanhas por meio de análise de e-

mails enviados, validados, visualizados, clicados, descadastrados e removidos; 
 
3.2.8 Análise de fatores de spam pré-envio do conteúdo. 
 
3.2.9 Geração de formulários Opt-in; 
 

3.2.10 Segmentação por dados de abertura e cliques; 
 
3.2.11 Segmentação por dados de geolocalização e dispositivos; 
 
3.2.12 Segmentação por filtros; 
 
3.2.13 Agendamento de envio; 
 
3.2.14 Envios automáticos (respostas automáticas, e-mails de aniversário); 
 
3.2.15 Testes de envio e pré-visualização; 
 
3.2.16 Testes de desempenho técnico automatizado (configurações e codificação) de acordo 

com as políticas dos principais ISPs; 
 
3.2.17 Testes Anti/Spam; 
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3.2.18 Relatórios com informações e dados sobre os resultados de envio; 
 
3.2.19 Relatórios com dados estatísticos baseados na interação dos usuários com as 

campanhas (abertura, clique, optout) e resultados de desempenho (entrega) nos 
principais provedores; 

 
3.2.20 Exportação de relatórios para os formatos CSV e PDF; 
 
3.2.21 Entregabilidade através do controle de bounces, detecção e desativação automática de 

e-mails inválidos (Hard bounce), classificação de motivos de erros, exclusão de e-mails 
repetidos, controle de descadastramento(optout). 

 
3.2.22 Monitoramento das principais blacklists; 
 
3.2.23 Integração com Google Analytics; 
 
3.2.24 Integração com redes sociais (Facebook e Twitter); 
 
3.2.25 Modelos de templates prontos para usar, com layouts e padrões diferenciados; 
 
3.2.26 Editor de HTML dinâmico para a criação manual de e-mails; 

 
 Painel de Controle 

 
3.2.27 Painel de controle em português brasileiro; 
 
3.2.28 Ambiente administrativo por meio de uma interface web para gerenciamento e 

configuração de todos os recursos disponíveis; 
 
3.2.29 Abertura de ticket de atendimento; 
 
3.2.30 Ferramentas para estatísticas de uso e acesso. 
 
3.2.31 Gerenciamento de usuários: 
 
3.2.32 Autonomia para criação de equipes e usuários; 
 
3.2.33 Controle por nível de permissões diferenciado entre administradores e usuários 

regulares; 
 
3.2.34 Interface amigável que permita a operação de todas as funcionalidades pelos próprios 

usuários; 
 
3.2.35 A conexão dos usuários deverá ser através de acesso pela Internet, com autenticação; 
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3.2.36 Gerenciamento de listas: 
 
3.2.37 Funcionalidades para criação do cadastro de e-mails através de exportação/importação 

de dados (upload de arquivo em TXT, XML, CSV, XLS), bem como a atualização por 
meio da própria interface; 

 
3.2.38 A base de dados, contendo os e-mails será produzida enviada pelo CONTRATANTE. A 

base de dados será atualizada constantemente pelo CONTRATANTE. 
 
3.2.39 Controle automático de endereços inválidos, contendo no mínimo: 
 
3.2.40 Inativação automática de endereços por falhas de origem permanente “Hard bounce”. 

(Ex: o domínio de e-mail do cadastro é inexistente). 
 

3.2.41 Agrupamento de endereços cujos e-mails não foram recebidos por falhas consideradas 
como não permanentes “Soft bounce”. (Ex: cadastros cujo servidor de e-mails estava 
com muitas conexões e não recebeu o e-mail, ou cadastro com caixa de e-mail cheia). 
Caso o número seguido de não entregas (por soft bounces) de um mesmo cadastro 
ultrapassar o número de soft bounces permitidos, o cadastro será configurado como 
inativo (por motivo de soft bounce) e não receberá mais e-mails de novas ações 
disparadas. 
 

3.2.42 Controle de status dos endereços de e-mail, contemplando: data de criação, atualização 
e remoção, registrando a origem da ação ou a fonte de dados (importação de dados, 
atualização por usuário administrativo ou pelo próprio assinante). 

 
3.2.43 Cadastramento (opt-in) e descadastramento (opt-out) automático de assinantes: 
 
3.2.44 Inativação automática dos endereços que solicitaram a retirada do cadastro de e-mails 

(opt-out); 
 
3.2.45 Direcionamento para página web que solicite preenchimento de pesquisa informando 

motivo-descredenciamento. 
 
3.2.46 Customização visual do questionário da página de confirmação de opt-out. 
 
3.2.47 Exportação do Cadastro dos e-mails inválido (agrupados por “Hard bounce” e “Soft 

bounce”, assim como dos endereços que solicitaram o descadastramento do envio de e-
mails (optout) ou foram descredenciados por usuário administrativo). 

 
3.2.48 Possibilidade de envio de mensagem com até 200 Kbytes; 
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3.2.49 Editor de mensagens para criação direta das mensagens com formatação e inserção de 
imagens e links; 

 
3.2.50 Importação de mensagens pré-formatadas em HTML contendo texto, imagens e links; 
 
3.2.51 Importação automática da mensagem através da especificação de uma URL; 
 
3.2.52 Recursos para personalização das mensagens baseada em dados constantes na Lista 

de Destinatários como, por exemplo, o nome do destinatário; 
 

3.2.53 As mensagens enviadas não poderão apresentar nenhum texto ou imagem adicionados, 
automaticamente, pela contratada, no conteúdo da mensagem gerada pelo Coren/PR, 
contendo identificação da contratada ou da solução tecnológica utilizada, com exceção 
ao abaixo descrito: 

 
3.2.54 No início: “Se não consegue ver esta mensagem, clique aqui”, que direciona 

automaticamente para uma página onde o e-mail é armazenado; 
 
3.2.55 No final: Link de remoção cadastral. O cliente poderá a qualquer momento clicar nesta 

opção e seu e-mail será considerado como inativo na ferramenta. 
 
3.2.56 Geração de relatórios de monitoramento: 
 
3.2.57 Término de envio: informa a data e o horário de finalização da primeira tentativa de envio; 
 
3.2.58 Tempo de envio: tempo total de envio de e-mail na primeira tentativa; 
 
3.2.59 E-mails na fila: apresenta o total de e-mails ainda não entregues e o percentual desses 

em relação ao total de e-mails para os quais a peça será enviada; 
 
3.2.60 E-mails enviados: total de e-mails (entregues e não entregues) enviados até o momento: 
 
3.2.61 Entregues: total de e-mails enviados pelo sistema e recebidos pelos cadastros; 
 
3.2.62 Não entregues: total de e-mails enviados pelo sistema e não recebidos pelos cadastros 

(nos casos de hard ou soft bounce). 
 
3.2.63 E-mails entregues: total de e-mails entregues até o momento. Esse valor considera os e-

mails lidos e não lidos; 
 
3.2.64 Visualizações: total de visualizações realizadas em todos os e-mails lidos, considerando 

que um mesmo e-mail possa ser visualizado mais de uma vez por um mesmo cadastro, 
devendo fornecer, então, a quantidade de visualizações por destinatário; 
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3.2.65 Cliques por: E-mails entregues: total de cliques sobre os links dos e-mails entregues; 
 
3.2.66 E-mails lidos: total de cliques sobre os links dos e-mails lidos. 

 
3.2.67 Links: lista os links existentes no conteúdo dos e-mails entregues e informa o total de 

cliques realizados pelos cadastros em cada link; 
 

3.2.68 Solicitação de retirada: total de cliques realizados pelos cadastros na opção de 
descadastramento existente no corpo dos e-mails entregues. 

 
3.2.69 E-mails não entregues: total de e-mails enviados pelo sistema e não recebidos pelos 

cadastros: 
 
3.2.70 Hard bounce: total de e-mails não recebidos por falha de origens permanente. Ex: o 

domínio de e-mail do cadastro é inexistente; 
 
3.2.71 Soft bounce: total de e-mails não recebidos por falhas consideradas como não 

permanentes. Ex: cadastro cujo servidor de e-mails estava com muitas conexões e não 
recebeu o e-mail, ou cadastros com caixa de e-mails cheia. 

 
3.2.72 Permitir monitoramento em tempo de real das especificações estabelecidas nesse Termo 

de Referência; 
 
3.2.73 Integração com outras plataformas: 
 
3.2.74 Integração com Google Analytics para mensuração de acessos no site do Coren/PR; 
 
3.2.75 Integração com redes sociais para publicação de texto resumido do e-mail marketing com 

link para conteúdo na íntegra, bem como monitoramento de acesso; 
 
3.2.76 Funcionalidades para criação das Listas de Distribuição através de importação dos dados 

(up-load de arquivo) ou através de integração com aplicativos ou Web Sites do 
CONTRATANTE; 

 
3.2.77 Integração com sistemas legados ou Web Sites do CONTRATANTE, através de APIs ou 

WebServices; 
 
3.2.78 Integração com web sites que permita a alimentação de Listas de Destinatários 

diretamente a partir de cadastros realizados no site do CONTRATANTE; 
 

3.2.79 Sistema de envio: pacote de mensagens deverá considerar a média mensal de 150.000 
(cento e cinquenta mil) de envios. Caso o total de mensagens enviadas durante um mês 
seja superior a esta quantidade, não será cobrado valor excedente; 
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3.2.80 Ao atingir o limite de envios, deve ser solicitada autorização de envios excedentes 
através de controle de acesso de usuários, específico para tal finalidade; 

 
3.2.81 O tempo de entrega máximo deve ser de até 12h para envios de até 500.000 

mensagens; 
 
3.2.82 Realização de testes A/B para otimização de conteúdo; 
 
3.2.83 Agendamento de disparos de campanhas por data e horário; 
 
3.2.84 Reenvio de Campanhas; 
 
3.2.85 Reenvio parcial de lotes para endereços que apresentaram erros temporários como, por 

exemplo, Caixa Postal cheia; 
 
3.2.86 Controle de políticas AntiSpam; 
 
3.2.87 Análise de fatores de spam pré-envio do conteúdo para avaliação do potencial de 

classificação como spam da mensagem a ser disparada, com apresentação das 
recomendações de ajustes; 

 
3.2.88 A CONTRATADA deverá operar o serviço observando as boas práticas do E-mail 

Marketing e as políticas AntiSpam; 
 
3.2.89 Controle de inclusão dos IP-s de envio e do domínio do Coren/PR em BlackLists de 

endereços; 
 
3.2.90 O serviço de envio deve contemplar verificações DKIM, SPF ou Certificação Digital; 
 
3.2.91 Possibilidade de utilizar um e-mail de retorno, o qual os contatos podem enviar dúvidas, 

diferente do e-mail de remetente; 
 

3.2.92 Correção automática de endereços: Correção automática de e-mails inválidos por erros 
comuns de digitação. Por Exemplo: “maria.jose@hotmail.co”, atualizar para 
“maria.jose@hotmail.com”; 

 
 

Suporte técnico, Manutenção e Segurança: 
 

3.2.93 Armazenamento dos dados estatísticos e de gerenciamento de campanhas, gerados pelo 
uso do serviço, em dispositivos com redundância e mantidos disponíveis por um período 
de 12 (doze) meses após a data de sua geração, dentro do contrato; 
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3.2.94 Permitir exportação completa das bases de dados geradas durante a execução do 
serviço; 

 
3.2.95 Garantir a devolução de todos os conteúdos digitais (mensagens, arquivos, banco de 

dados, etc.) em sua custódia, no caso de encerramento do contrato por vontade das 
partes ou por outros motivos como, encerramento da empresa, venda, falência, etc. Esta 
devolução se dará através da execução de um backup completo de todos os conteúdos, 
com acompanhamento do CONTRATANTE, a ser realizado imediatamente após o 
encerramento dos serviços; 

 
3.2.96 Realização de backup diário de todos os dados (templates, mensagens formatadas para 

envio, listas de destinatários, dados estatísticos, etc.), exceto as filas de e-mail Server, 
para serem usados para recuperação do ambiente em caso de desastre; 

 
3.2.97 Em caso de desastre, a recuperação deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas; 
 
3.2.98 O serviço de E-mail Marketing deverá ser contínuo e disponível 24 h (vinte e quatro 

horas) por dia, 07 (sete) dias por semana, com SLA mensal superior a 99,5%; 
 
3.2.99 O serviço deverá estar devidamente protegido contra ataques Hackers e DDoS 

(Distributed Denial of Service); 
 

3.2.100 Os chamados para manutenção deverão ter tempo máximo para atendimento de 1 dia 
útil após a abertura do chamado. 

 
3.2.101 A CONTRATADA deverá possuir central de atendimento por telefone (0800 ou linha local 

na área de DDD 41) e Internet (e-mail ou web) e um procedimento formal para solicitação 
de serviços; 

 
3.2.102 O CONTRATANTE poderá resolver dúvidas ou obter orientações sobre a utilização do 

sistema, através de contato telefônico ou e-mail que serão respondidos por uma equipe 
de profissionais especializados; 

 
3.2.103 Prazo para atendimento da “Ocorrência Emergencial”: Os prazos para tratamento de 

ocorrências emergenciais (não programadas) deverão obedecer aos especificados na 
tabela abaixo: 
 

Classificação 
da Ocorrência 

Prazo para 
Atendimento 

(em horas úteis) 
Rol Exemplificativo de Problemas 
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Crítico 
Em até “2h” 

horas 
Indisponível, e-mails infectados por vírus, problema 

sistêmico afetando o envio com a qualidade desejada. 

Severo 
Em até “4h” 

horas 
Entrega de E-mail: muitos ou todos os e-mail atrasados na 

entrega e/ou não podem ser entregues. 

Moderado 
Em até “6h” 

horas 
Um domínio específico está rejeitando o recebimento dos 

emails por reporte de spam 

 
 
3.2.104 Para a “classificação da ocorrência”, considera-se:  

 
a) Crítico: Erro culminando na paralisação do sistema, ou impossibilidade de envio 

com ou sem comprometimento grave de dados, processos ou ambiente; 
b) Severo: Erro sem paralisação do sistema, ou sem paralisação total dos envios, 

apresentando comprometimento de envio, processos ou ambiente; e 
c) Moderado: Erro sem paralisação do sistema e sem comprometimento de dados, 

processos ou ambiente, porém com envio parcialmente bloqueado. 
d) Estes prazos devem ser contados a partir da notificação formal do Contratante à 

Contratada. 
 

3.2.105 Qualquer manutenção e/ou intervenção nos serviços, mesmo não implicando na sua 
inoperância ou alteração nas suas características, deverá ser agendada e acordada 
previamente com o CONTRATANTE, exceto quando estas se tratarem de emergência. 
Neste último caso, o CONTRATANTE deverá ser informado da necessidade de 
manutenção/intervenção emergencial tão logo a mesma seja identificada; 

 
3.2.106 O sistema de gerenciamento de e-mail marketing deverá estar garantido quanto ao 

desempenho e disponibilidade para os usuários, mesmo nos momento de pico nos 
disparos de mensagens. 

 
3.2.107 A arquitetura e infraestrutura do serviço deverão garantir alto desempenho no acesso dos 

usuários via WEB e capacidade para disparo; 
 
3.2.108 A banda internet alocada para uso do serviço pelos usuários deverá ser independente da 

banda internet alocada para o disparo das mensagens, garantindo desempenho e 
disponibilidade para os usuários nos momentos de pico nos disparos de mensagens; 
 

3.2.109 O serviço de E-mail Marketing deverá ser gerenciado e oferecer o fornecimento de toda a 
infraestrutura necessária, incluindo servidores, conectividade com a Internet, segurança, 
gerenciamento da solução (hardware e software) e backup dos dados; 
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3.2.110 Todos os serviços oferecidos deverão ser prestados em conformidade com as boas 

práticas recomendadas por normas internacionais reconhecidas e executadas por 
profissionais adequadamente qualificados; 

 
3.2.111 Serviço deve ser disponível totalmente pela Internet sem necessidade de instalação de 

qualquer software nas instalações do CONTRATANTE; 
 
 
4.  DA PROPOSTA 

 
4.1 Será considerada vencedora a empresa que apresentar a proposta que, ao final da 

fase de lances, representar o MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
4.2 Desse modo, os lances deverão expressar o valor total que os licitantes estão 

dispostos a ofertar pela soma dos itens de cada lote para o Coren/PR, conforme 
estimativas constantes neste Termo de Referência. 

 
4.3 Não será aceita oferta de serviços com especificações inferiores às indicadas nesse 

Termo de Referência (Sob Pena de Desclassificação). 
 
 
5.  DA PROVA DE CONCEITO 
 
5.1 Objetivando garantir a eficiência do processo licitatório e a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração no fornecimento de serviços relativos à comunicação na 
internet e assim evitar interrupções, serviços com baixa qualidade, lentidão e ambiente 
inseguro para dados da Autarquia, será realizada uma análise técnica das soluções 
ofertadas para verificação da capacidade dos fornecedores honrarem todos os 
compromissos e exigências técnicas do edital; 

 
5.2 No caso do Coren/PR, a inobservância de tal providência pode acarretar prejuízos muito 

superiores às vantagens econômicas advindas da aceitação de proposta de valores muito 
baixos. As ferramentas de softwares e infraestrutura disponibilizadas são indispensáveis a 
comunicação com o público, em especial os profissionais inscritos no Conselho, o que 
torna crítica qualquer paralisação de servidor, atrasos de atendimento a demandas e erros 
freqüentes; 

 
5.3 Por essa razão, diversos aspectos deste Termo de Referência buscam exigir dos licitantes 

o nível técnico compatível com a criticidade dos serviços e produtos ofertados, 
preservando, porém o caráter competitivo do certame. Todavia, por se tratar de 
modalidade de Pregão eletrônico, com critério de menor preço, o atendimento de muitos 
desses aspectos só é identificável durante a execução contratual. Assim, diante do 
impacto dos serviços nas atividades a Autarquia, e, por derivação, na sociedade, cabe ao 
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Coren/PR evitar ao máximo a possibilidade de identificação de inexequibilidade técnica 
durante a fase de execução, o que exige o estabelecimento de critério objetivo que permita 
apontar proposta de preços inexequíveis tecnicamente. 

 
5.4 Condições para realização da Prova de Conceito (aplicável aos dois lotes): 
 

5.4.1 A licitante classificada com menor preço em cada lote deverá apresentar, no prazo 
de até 10 (dez) dias consecutivos, os seguintes subsídios para análise pela equipe 
técnica do Coren/PR: 

 
a) Login e senha temporários de acesso ao Painel de Controle da solução ofertada; 

 
b)  Por meio do acesso a tal Painel a equipe técnica do Coren/PR checará o 

atendimento dos itens passíveis de verificação imediata; 
 

5.5 A equipe técnica do Coren/PR emitirá parecer técnico fundamentado acerca do 
atendimento e conformidade, ou não, das soluções apresentadas em relação às 
especificações requeridas nesse certame. 
 

5.6 Emitido parecer técnico favorável à aprovação da solução, este será encaminhado à 
autoridade competente do Coren/PR para decisão quanto à homologação do processo. 

 
5.7 Em caso de não cumprimento dos prazos supramencionados ou da emissão de parecer 

técnico de inconformidade e não atendimento, a proposta será desclassificada, sendo 
convocado o segundo colocado no certame para submeter-se a Prova de Conceito, e 
assim sucessivamente, até a apuração de proposta que atenda plenamente os requisitos 
deste Edital. 

 
6. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
6.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente pelo Coren/PR em até 15 (quinze) dias 

úteis do mês subseqüente à execução dos serviços, contados a partir da data de entrega 
da Nota Fiscal e do boleto de cobrança. 
 

6.2 Anteriormente à emissão Nota Fiscal e do boleto de cobrança, a contratada deverá 
verificar se houve a ocorrência de períodos de indisponibilidade que ensejam desconto no 
valor a ser pago, devendo considerá-los, caso existam, no cálculo do valor a ser cobrado 
do contratante. 
 

6.3 A Nota fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada do objeto, o número do 
contrato e o n° do empenho. 

 
6.4 Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade junto ao 

Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), 
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às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada e da 
certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a alteração de 
preços ou compensação financeira.  

 
6.5 O não envio das certidões juntamente com as notas fiscais, ou ainda que as mesmas 

estejam disponíveis para emissão, não desobriga o Coren/PR de efetuar o pagamento das 
Notas Fiscais que constem serviços devidamente prestados e atestados pelo gestor do 
Contrato.  

 
6.6 Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a 

contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota 
Fiscal e/ou boleto de cobrança devidamente corrigidos.  

 
6.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Coren/PR, o valor devido 

será atualizado financeiramente desde a data do vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
(6 / 100) 

365 
I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
 
 
7.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

  
7.1 O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, e poderá ser 

prorrogado, mediante termos aditivos, por mútuo acordo entre as partes, por iguais e 
sucessivos períodos de 12 (doze) meses cada até o limite total de 60 (sessenta) meses, já 
incluso o período inicial. 

 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1 Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 5.450/05, da Lei nº 
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10.520/02 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, as demais normas pertinentes, além de 
outras obrigações que estejam relacionadas à perfeita execução do objeto licitado, são 
obrigações da Contratada: 
  
8.1.1 Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto licitado e 

executá-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou 
instruções deste Edital e seus Anexos. 
 

8.1.2 Sanear qualquer anormalidade, erro ou irregularidade que possa comprometer a 
execução dos serviços;  
 

8.1.3 Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos 
serviços contratados;  

 
8.1.4 Fornecer, por escrito, todos os esclarecimentos técnicos solicitados pelo 

Contratante;  
 

8.1.5 Responsabilizar-se, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços objeto do contrato, tais como salários, 
seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, auxílio-
refeição, auxílio-transporte demais despesas que se fizerem necessárias;  
 

8.1.6 Fornecer, sempre que solicitado, relatório de situação do contrato; 
 

8.1.7 Responder e responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou 
indiretamente a bens de propriedade do Contratante ou de terceiros, quando estes 
tenham sido ocasionados por seus empregados/profissionais por ocasião dos 
serviços contratados;  

 
8.1.8 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus 

empregados, desde que relacionadas à prestação dos serviços contratados;  
 

8.1.9 Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato qualquer anormalidade 
identificada durante a execução dos serviços, formalizando por escrito nos casos 
em que for requisitado pelo contratante;  

 
8.1.9.1 No caso de eventual atraso ou paralisação dos serviços, a comunicação 

deverá impreterivelmente por escrito, devendo ser apresentadas as 
razões justificadoras, as quais serão objeto de apreciação pelo 
Contratante;  

 
8.1.10 Prestar esclarecimentos e dirimir eventuais dúvidas que surjam durante a 

execução do contrato. 
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8.1.11 Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, 
imediatamente após sua verificação; 

 
8.1.12 Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidos;  

 
8.1.13 Acatar a fiscalização do Contratante levada a efeito por pessoa devidamente 

credenciada para tal fim, e cuja solicitação atender-se-á imediatamente, 
comunicando-o de quaisquer irregularidades detectadas durante a execução dos 
serviços;  

 
8.1.14 Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 

 
8.1.15 Manter preposto, aceito pelo Contratante, durante toda a vigência contratual, 

devendo este estar disponível para acionamentos em todos os dias úteis, 
respeitado o horário comercial.  

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
9.1 Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 5.450/05, da Lei nº 

10.520/02 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 
obrigações do Contratante:  
 
9.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos, pertinentes aos eventos, que 

venham a ser solicitado pela Contratada.  
 

9.1.2 Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa 
desempenhar, por meio dos profissionais, os serviços dentro das normas do 
contrato a ser firmado.  
  

9.1.3 Solicitar a substituição ou correção dos serviços que não sejam considerados 
adequados.  

 
9.1.4 Promover o acompanhamento e fiscalização da Contratada, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 
parte da Contratada.  

 
9.1.5 Designar fiscal/gestor para acompanhamento e fiscalização do Contrato.  

 
9.1.6 Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços licitados, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências convencionadas no contrato a ser 
firmado.  
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10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
10.1 Nos termos do artigo 67 da Lei 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 

 
10.2 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e propostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei 
8.666 de 1993. 

 
10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

11. DAS PENALIDADES 

 

11.1 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 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, com as seguintes sanções:  
 
11.1.1 Advertência;  

 
11.1.2 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o Coren/PR pelo prazo de até 2 (dois) anos.  
 

11.1.3 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 
11.2 No caso do Lote 01, o atraso injustificado no prazo de migração das contas e/ou 

disponibilização das licenças de email acarretará aplicação de multa no valor de 0,5% 
(cinco décimos por cento) do valor anual do contrato, por dia de atraso, limitado a 30% 
(trinta por cento) do valor anual do contrato, quando poderão ser tomadas ações 
administrativas com vistas à rescisão do contrato, por inexecução total da obrigação.  

 

11.3 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 35% (trinta e cinco por cento) do 
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valor total do contrato.  
 

11.4 Caracterizada a inexecução total do contrato e, também, em caso de reiterado 
inadimplemento dos níveis de serviço, a CONTRATANTE ainda poderá aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.  

 
11.5 A aplicação de multas ou qualquer outra sanção administrativa não reduz a obrigação da 

CONTRATADA de ressarcir integralmente eventuais danos causados à Administração.  
 

11.6 A CONTRATADA será também considerada em atraso se executar os serviços fora das 
especificações técnicas exigidas, bem como não os refizer dentro dos prazos fixados no 
Edital e em seus anexos.  

 
11.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.  

 
11.7.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual.  
 

11.7.2 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.  

 
11.8 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.  

 

12. DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

 
12.1 As licitantes interessadas deverão apresentar o menor preço global por lote, seguindo as 

orientações contidas no item 4 e seus subitens, deste Termo de Referência. 
 
12.2 Será considerada vencedora a empresa que apresentar a proposta que, ao final da 

fase de lances, representar o menor valor total do lote e atender às exigências 
fixadas neste Termo de Referência. 

 
12.3 Os valores estimados, e máximos, para a contratação do objeto deste Termo de 

Referência encontram-se descritos no item 3 do presente Termo de Referência. 
 
12.4 O preço médio TOTAL pesquisado no mercado, mantendo o padrão de qualidade será o 

máximo a ser pago, CONFORME PROPOSTA, que discriminará o valor unitário por item 
de acordo conforme Decreto 5.450/2005. 
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13. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 
13.1 A modalidade de licitação empregada será o PREGÃO ELETRÔNICO de acordo com os 

ditames da Lei nº. 10.520/2002 e Dec. Nº. 5.450/2005, bem como serão aplicadas, 
subsidiariamente, as normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 
14. DO REAJUSTE 
 
14.1 Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser 

reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA 
acumulado no período, a requerimento da contratada e caso se verifique hipótese legal 
que autorize reajustamento. 

 
14.2 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado 
pela legislação então em vigor.  

 
14.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.  
 

14.4 O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente contratados da 
defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. 

 
15 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

 
15.1 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 do 
Contratante à continuidade do contrato. 

 
 
 

Curitiba,     de             de 2019. 
 
Elaborado por:  
 
 
 
 

Adriane Gomes de Moraes Lima 

Coordenadora de Licitações, Contratos e Convênios 
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Termo de Referência Aprovado e Autorizado: 
 
 
 
 
 

Simone Aparecida Peruzzo 
Presidente 

 



ANEXO II 
 

Pregão Eletrônico nº 10/2019 

Processo Administrativo nº 036/2019 

 
 

(PAPEL TIMBRADO) 
 

MODELO CARTA-PROPOSTA 

 
 
Ao Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR. 
 
Proposta que faz a empresa _______________, inscrita no CNPJ nº ____________ e inscrição 
estadual nº ______, estabelecida na Rua _______, bairro __________, cidade de __________, 
Estado de __________, para o objeto desta licitação, pelo Pregão Eletrônico Nº 10/2019, 
afirmando ainda que os itens descritos no ANEXO I (Termo de Referência), bem como todo o 
Edital do referido pregão se fazem presentes nesta proposta, quantificada conforme abaixo: 
 

 

 

LOTE 01 – 
SOLUÇÃO DE AMBIENTE DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 

ITEM DESCRITIVO 
QTDE 

(A) 
FORMA DE 

DESEMBOLSO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(B) 

VALOR 
MENSAL 

(C) = 
(A)x(B) 

VALOR 
ANUAL 

(D) =        
(C)x12 

1 

Licença de acesso 
para uso de solução 
integrada de 
colaboração e 
comunicação 
corporativa, incluindo 
suporte técnico 
remoto e serviço de 
arquivamento, 
retenção e auditoria 
de dados. 

150 MENSAL R$ R$ R$ 

ITEM DESCRITIVO 
QTDE 

(E) 
FORMA DE 

DESEMBOLSO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 
(G) = (E)x(F) 

2 
Migração das Contas 
Atuais de e-mail 

100 ÚNICO R$ R$ 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 
(H) = (D)+(G)  

R$ 

 
 
 
 



LOTE 02 - SOLUÇÃO DE E-MAIL MARKETING 

ITEM DESCRITIVO 
FORMA DE 

DESEMBOLSO 

QTDE 
DISPAROS 
POR MÊS 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

1 

Serviço de gerenciamento de 
campanhas de comunicação e 
marketing via correio eletrônico, 
denominado “E-mail Marketing” 

MENSAL 500.000 R$ R$ 

 
 
Obs: Ficará a critério do LICITANTE a escolha dos Lotes para os quais apresentará preços na 
Proposta. 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de sua 
apresentação. 

 
Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 10/2019 do Coren/PR, 

declaramos que:  
 
Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a 

entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-
de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da 
legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou 
dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, 
tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, 
honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos 
profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 10/2019 do Coren/PR, e seus Anexos; 
 

Os produtos ofertados atenderão a todas as exigências e especificações técnicas do 
Edital respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado.  
 
 

 
 
 

Curitiba, ___ de _______________de 2019. 
 
 
 

___________________________ 
Nome do Representante Legal 

Cargo/Função 



ANEXO III 
 

Pregão Eletrônico nº 10/2019 

Processo Administrativo nº 36/2019 
 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

 

.............................................., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº.................., com sede na Rua/Av...................., bairro........................., 
CEP ...................., Fone: [..] ............ – Site: ...................... – E-mail: ............................., 
doravante denominada................., neste ato negocial representada por seu Sócio 
Administrador .........................., portador do RG nº .................. e inscrito no CPF/MF sob o 
nº ....................., DECLARA, sob as penas e cominações legais que: 
 

- Não se encontra em litígio com o Conselho Regional de Enfermagem – 
Coren/PR, Declarada Inidônea por qualquer forma por Órgãos ou Entidades da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, da União, Estado, Município ou Distrito 
Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

-  Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do Pregão 
Eletrônico em epígrafe. 

 

- Não emprega menor de 18 [dezoito] anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de 16 [dezesseis] anos conforme disposto no inciso V, 
do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações posteriores[parcialmente alterada 
pela Lei Federal nº 12.349/2010, de 15 de dezembro de 2010, inDOU de 16/12/2010 – 
Conversão da MP nº 495/2010], acrescido pela Lei Federal nº 9.854/1999 [redação da 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998 – inciso XXXIII]. Quando emprega menor a 
partir de 14 [quatorze] anos, isto é realizado na condição de menor aprendiz; 

 

- Possui capacidade de fornecimento e prestação de serviço para as quantidades 
de todos os itens para os quais apresentou proposta, e que os mesmos são de excelente 
qualidade, atendendo as especificações técnicas do Processo Administrativo vinculado, 
além de aceitar todas as condições estipuladas neste procedimento, sendo verídicas e 
fiéis todas as informações e documentos apresentados; 

 
- Que não possui em seu quadro societário, para os efeitos do Art. 20 da Lei 

Federal n° 12.708/12 [Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com 
:], inciso XII [-pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu 
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência 
técnica ou assemelhados]; sócio gerente, com poderes de gestão, direta ou indiretamente, 
servidor público, empregado ou dirigente do Coren/PR, ressalvados os permissivos legais; 

 
- 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. 
 
  

Curitiba, ____ de ___________de 2019. 
 
 
 

............................................................ 
Representante legal (nome e assinatura) 
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MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATANTE: O Conselho Regional de Enfermagem 
regularmente inscrita no CNPJ
Curitiba/PR, na Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 
neste ato representado por sua 
nº 4.406.882-6 e inscrita no 
Corrêa Hess, portadora do RG nº 5.350.384

CONTRATADA: A sociedade empresária
regularmente inscrita no CNPJ/MF
Bairro XXX, CEP XXX, 
Contratada, neste ato representada por seu 
RG Nº XXX e inscrito no 
ADMINISTRATIVO nº 36/201
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho 
de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
alterações, resolvem celebr
Eletrônico nº 10/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 

1.1. O presente Contrato tem por objeto 
Conselho Regional de Enfermagem d
 

1.2. As especificações técnicas, características e requisitos do objeto contratado são 
aqueles especificados no 
seus Anexos, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
este independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – 

2.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, e 
assinatura das partes, podendo ser renovado por períodos subsequentes de até 12
(doze) meses cada, até o limite total de 60 (sessenta) meses, já incluso o período 
inicial, mediante termos aditivos, tendo sua 
Oficial da União. 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
 
CONTRATO Nº____/201

CONTRATO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO PARANÁ – COREN
XXXXXXX. 

Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR
CNPJ/MF sob o nº 75.078.816/0001-37, com sede 

Professor João Argemiro Loyola, 74 – Seminário, CEP 80240
por sua Presidente Simone Aparecida Peruzzo

e inscrita no CPF sob o nº 462.539.989-00 e por sua 
, portadora do RG nº 5.350.384-5 e inscrita no CPF sob o nº 764.328.079

A sociedade empresária XXX, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF sob nº XXX, sediada na cidade de 
, Fone: (XX) XXXX – E-mail: XXX, doravante denominada 

, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr.
e inscrito no CPF sob Nº XXX, tendo em vista o que consta no 

/2019 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho 
de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DO OBJETO 

sente Contrato tem por objeto o fornecimento de solução de _______ para 
Regional de Enfermagem do Paraná. 

As especificações técnicas, características e requisitos do objeto contratado são 
aqueles especificados no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 

, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, e 
tura das partes, podendo ser renovado por períodos subsequentes de até 12
meses cada, até o limite total de 60 (sessenta) meses, já incluso o período 
mediante termos aditivos, tendo sua eficácia após sua publica
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 

CONTRATO Nº____/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

AL DE ENFERMAGEM 
EN/PR E A EMPRESA 

Coren/PR, Autarquia Federal, 
com sede na cidade de 

Seminário, CEP 80240-530, 
Peruzzo, portadora do RG 

por sua Tesoureira Sidnéia 
CPF sob o nº 764.328.079-72 

, pessoa jurídica de direito privado, 
sediada na cidade de XXX, na Rua XXX, 

doravante denominada 
Sr. (a) XXX, portador do 

tendo em vista o que consta no PROCESSO 
e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho 
maio de 2017 e suas 

ar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 
, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

solução de _______ para 

As especificações técnicas, características e requisitos do objeto contratado são 
Pregão Eletrônico nº 10/2019 e 

, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, e vinculam-se a 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, e inicia-se na data da 
tura das partes, podendo ser renovado por períodos subsequentes de até 12 
meses cada, até o limite total de 60 (sessenta) meses, já incluso o período 

eficácia após sua publicação no Diário 
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CLÁUSULA TERCEIRA – 
 
3.1. As condições para

Referência, anexo I do Edital
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS 

4.1 As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS 
 
5.1 As obrigações da CONTRATANTE

anexo do Edital. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS 
 

6.1. O valor total da contratação é de R$ XXX,XX (
este certo, fixo e irreajustável
como preço justo e suficiente para o total cumprimento do objeto do presente 
Instrumento de Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE
 
7.1 O(s) valor(s) estabelecido(s) na Cláusula 

período de 12 (doze) meses, pelo I
acumulado no período, ou
Governo Federal. 

7.1.1 O primeiro reajuste, caso ocorra
partir da data limite para a apresentação da proposta

7.1.2 Nos reajustes subsequentes
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
8.1. As despesas decorrentes da execução deste 

próprios por conta do Código de 
telecomunicações. 

 
8.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão

às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
exercício financeiro.
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 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

As condições para execução dos serviços são aquelas previs
Referência, anexo I do Edital que deu origem ao presente Contrato

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência,

DOS PREÇOS 

O valor total da contratação é de R$ XXX,XX (XXX mil, XXX reais e 
certo, fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses

como preço justo e suficiente para o total cumprimento do objeto do presente 
Instrumento de Contrato. 

DO REAJUSTE 

O(s) valor(s) estabelecido(s) na Cláusula Sexta poderá(ão) ser reajustado(s) a cada
período de 12 (doze) meses, pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
acumulado no período, ou, na falta deste, por outro índice equivalente divulgado pelo

O primeiro reajuste, caso ocorra celebração de Termo Aditivo
partir da data limite para a apresentação da proposta. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão
por conta do Código de Despesas nº: 3.3.90.39.43 

 

No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender 
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
exercício financeiro. 
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s previstas no Termo de 
que deu origem ao presente Contrato. 

obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 

são aquelas previstas no Termo de Referência, 

reais e XXX centavos), 
pelo período de 12 (doze) meses, sendo entendido 

como preço justo e suficiente para o total cumprimento do objeto do presente 

poderá(ão) ser reajustado(s) a cada 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) 

na falta deste, por outro índice equivalente divulgado pelo 

celebração de Termo Aditivo, será contado a 

ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

correrão através de recursos 
3.3.90.39.43 – Serviços de 

à conta dos recursos próprios para atender 
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
 
9.1. As condições de pagamento pelos serviços objeto deste contrato estão descritas no 

Edital e Anexos vinculados.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS 
 
10.1. As sansões pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas 

Termo de Referência do Edital 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
 
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hip

78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
este contrato. 

 
11.2.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
 
11.3.  A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
 

12.1.  É vedado à CONTRATADA:

12.1.1.  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

financeira; 

12.1.2.  Interromper 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 

12.1.3. Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste contrato.

 
CLÁUSULA DÉCIMA TER
 
13.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos n

1993, desde que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

 
13.2.  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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DO PAGAMENTO 

As condições de pagamento pelos serviços objeto deste contrato estão descritas no 
Edital e Anexos vinculados. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas 
Termo de Referência do Edital vinculado. 

PRIMEIRA – RESCISÃO 

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas 

juízo da aplicação das sanções previstas no Edital e Anexos vinculado a 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

SEGUNDA – VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

financeira;  

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste contrato.

TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 
desde que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas 

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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As condições de pagamento pelos serviços objeto deste contrato estão descritas no 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas constam no 

óteses previstas no art. 
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

no Edital e Anexos vinculado a 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste contrato. 

o art. 65 da Lei nº 8.666, de 
desde que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas 

mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
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13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes p
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
 
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor 
dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
 
15.1. O presente contrato vincula

bem como à proposta da CONTRATADA, constantes do 
independentemente de transcrição.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
 
16.1. O Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Curitiba do Estado do Paraná, 

para dirimir dúvidas que por ventura ocorram, renunciando as partes a qualquer outra, 
por mais privilegiado que seja.

 
E, por estarem assim, justas e combinadas, assinam as 
testemunhas a seguir mencionadas, o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 
forma, para um só efeito jurídico.

Curitiba/PR,
 

Testemunhas: 
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As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes p
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 

QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA 

O presente contrato vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º
bem como à proposta da CONTRATADA, constantes do 
independentemente de transcrição. 

SEXTA – DO FORO 

O Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Curitiba do Estado do Paraná, 
para dirimir dúvidas que por ventura ocorram, renunciando as partes a qualquer outra, 
por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justas e combinadas, assinam as Partes Contratantes
testemunhas a seguir mencionadas, o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 
forma, para um só efeito jurídico. 

 
Curitiba/PR,......... de ............................. de 2019.

 
CONTRATANTE 

Simone Aparecida Peruzzo 
Presidente do Coren/PR 

 
 

CONTRATANTE 
Sidnéia Corrêa Hess 

Tesoureira 
 
 

CONTRATADA 
Sr.  

CPF  
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As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 

federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
e normas e princípios gerais 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA  

Pregão Eletrônico n.º 10/2019, 
bem como à proposta da CONTRATADA, constantes do PA n.º 36/2019, 

O Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Curitiba do Estado do Paraná, 
para dirimir dúvidas que por ventura ocorram, renunciando as partes a qualquer outra, 

Partes Contratantes, diante das 
testemunhas a seguir mencionadas, o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 

. 




