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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2018 

  

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 
para REGISTRO DE PREÇOS, 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, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (Sistema de Registro de 
Preços), 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 147 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) de 
07 de agosto de 2014, 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: 17 / 07 / 2019 - HORÁRIO: 09:00 HORAS 

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 17 / 07 / 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). 
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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. 
 

1. DO OBJETO E DO VALOR MÁXIMO 

 
1.1 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O 
COREN/PR, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, partes 
integrantes deste, independente de transcrição. 

 
1.2 O Valor máximo para esta contratação é R$ 754.687,40 (setecentos e cinqüenta e 

quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos). 
 
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:  

 
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 – Serviços gráficos e editoriais. 

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1 O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR será o Órgão Gerenciador, 

portanto será o responsável pela condução da licitação e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços. 

 
3.2 A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, ficando os 

fornecedores nela incluídos obrigados a celebrar as ordens de fornecimento ou contratos 
que advierem nas condições estabelecidas neste Edital. 

 
3.3 Não há órgãos participantes desta Ata de Registro de Preços. 
 
3.4 Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 
4.1 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 
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4.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, 
onde deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 

4.1.2 O uso da senha de acesso 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. 

 

4.2  À exceção do Lote 10, para todos os demais Lotes a participação é exclusiva a 
microempresas e a empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
4.3  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
  

4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

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

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

 
4.4.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 

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

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

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

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

4.5.1 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. 

 
4.5.1.1  A assinalação “Não” nos itens exclusivos para participação de 
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microempresas de empresas de pequeno porte impedirá o 
prosseguimento no certame. 
 

4.5.1.2      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. 

 
4.5.2 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; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

4.5.4 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. 

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

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

4.5.6 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. 

 
4.5.7 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. 

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
5.  ENVIO DA PROPOSTA  

 
5.1 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. 
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5.2 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. 

 
5.3 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. 

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

apresentadas. 
 
5.5 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 
 

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

5.5.2 Valor... (total, anual, conforme o caso); e 

 
5.5.3 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. 
 

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 
5.8 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. 

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

de sua apresentação. 
 
5.10 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 
critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

 
6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
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eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
6.2 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. 

  

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

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

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

licitantes. 
 
6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

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

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

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

pelo sistema. 
 
6.8 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. 

 
6.9 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; 

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

do sistema. 
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6.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
6.11 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
6.12 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. 

 
6.13 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. 

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

seus anexos. 
 
6.15 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. 

 
6.16 Caso o licitante não apresente, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 
efeito de ordenação das propostas. 

 
6.17 Em relação a itens não exclusivos 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. 

 
6.18 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. 

 
6.19 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. 
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6.20 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. 

 
6.21 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. 

 
6.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferências, conforme regulamento. 

 
6.23 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. 

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

no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

6.25 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de 
desempate. 

 
6.26 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 
daquelas previstas neste Edital. 

 
6.27 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelo 

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

da proposta. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
7.1 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. 
 
7.1.1 Considerar-se-á inexequível a proposta que apresentar preços global ou unitários 
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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. 
 

7.2  Será desclassificada a proposta ou lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 
7.3 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. 

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

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, tipo, 
fabricante, e procedência, além de outras informações pertinentes, 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. 

 
7.3.2 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). 

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

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

nova data e horário para a sua continuidade. 
 
7.6 O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
7.6.1 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. 
 
7.6.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
 

7.7 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(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 
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estabelecida, se for o caso. 
 

7.8 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. 
 

7.9 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 
8. DA HABILITAÇÃO 

 
8.1 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: 

 
8.1.1 SICAF; 

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

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

8.1.3 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). 

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

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

8.1.5 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 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
8.1.5.1  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. 

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

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

 
8.1.6 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
 

8.1.7 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. 

 
8.2 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. 

 
8.2.1 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; 

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

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

 
8.4 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. 

 
8.4.1 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. 
 

8.5 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
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. 

 
8.6  Habilitação Jurídica: 
 

8.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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8.6.2 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; 

 
8.6.3 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; 

 
8.6.4 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; 

 
8.6.5 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; 

 
8.6.6 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; 

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

de autorização; 
 

8.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
8.7 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações da 

consolidação respectiva; 
 

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

 
8.7.2 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. 
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8.7.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
8.7.4 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; 

 
8.7.5 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; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
  

8.7.7 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; 

 
8.7.8 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; 

 
8.7.9 A licitante classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que 
serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista 
alguma restrição aplicando-se o prazo de regularização previsto no artigo 4º, §1º 
do Decreto nº 8.538 de 2.015. 

 

8.8 Qualificação Econômico Financeira: 
 

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

 
8.8.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

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

 
8.8.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Artigo 
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3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
 

8.8.2.2 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; 

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

contrato/estatuto social. 
 

8.8.2.4 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; 
 

8.8.3 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  

 
8.8.4 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. 

 
8.9 Qualificação Técnica: 
 

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

 
8.9.1.1  Comprovação de aptidão para o fornecimento materiais em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 
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8.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2.006, 
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. 

 
8.11 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. 
 
8.11.1 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. 
 

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

8.11.3 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. 
 

8.11.4 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. 
 

8.12 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 
 
8.12.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 
  

8.13 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. 
 

8.14 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
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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. 
 

8.15 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. 
 

8.16 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. 
 

8.17 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. 

 
8.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

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

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

declarado vencedor. 
 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
9.1  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: 
 

9.1.1 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. 

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

fins de pagamento. 
 

9.2 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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9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 

9.3 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). 

 
9.3.1 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. 

 
9.4 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. 

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

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

 
10. 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, 30 (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 três dias 

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

visto que haveria perda de economia de escala, prejudicaria a gestão e fiscalização dos 
serviços, bem como a qualidade dos mesmos. Em realidade, trata-se de produtos 
relacionados entre si. 

 
12.3 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. 
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12.4 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 
 

13.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

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

assinatura da Ata de Registro de Preços, O Coren/PR poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da data de seu recebimento. 

 
13.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 
licitantes(s) vencedor(res), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 
13.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 
demais condições. 

 
13.3.1 Será incluído na ata, sob forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem 
de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no artigo 3º 
da lei nº 8.666, de 1993. 

 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 
14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
14.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contatos a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

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

assinatura de Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, o 
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Coren/PR poderá fazê-lo mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis da data de seu recebimento. 

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

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
14.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 

14.4.1 A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida às disposições da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
14.4.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus 

anexos. 
 
14.4.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  

 
14.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogáveis conforme 

previsão no instrumento contratual ou no Termo de Referência. 
 
14.6 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. 

 
14.6.1 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. 

 
14.6.2 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. 

 
14.7 Se o adjudicado, no ato da assinatura do Termo de 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. 
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15. DO REAJUSTE 

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

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

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

Termo de Referência. 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência. 
 
18.  DO PAGAMENTO 

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

este Edital. 
 
19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
19.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, comete infração administrativa a 

Licitante/Adjudicatária que: 
 

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

 
19.1.2 Apresentar documentação falsa. 

 
19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

 
19.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

 
19.1.5 Não mantiver a proposta. 

 
19.1.6  Cometer fraude fiscal. 

  

19.1.7 Comportar-se de modo inidôneo. 
 
19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento, como ME/EPP ou conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
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lances. 
 

19.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
 
19.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 
19.3.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante. 
 
19.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
corretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 
19.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 

19.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 
19.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
19.6 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 

 
19.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 
Lei nº 9.784, de 1999. 

 
19.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
19.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
19.10 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência, Anexo I do presente Edital. 
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20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA 

 
20.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
20.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 
 
20.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 
individual apresentada durante a fase competitiva. 

 
20.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 
Decreto nº 7.892/2013. 

 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
21.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada par a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
21.2 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 

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

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

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

ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para a abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital. 

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

certame. 
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21.7 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. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
22.2 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). 

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

o horário de Brasília/DF. 
 
22.4 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. 
 
22.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
22.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará à contratação. 
 
22.7 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. 
 

22.8 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
22.9 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 na Administração. 

 
22.10 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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
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22.12 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. 
 

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

 ANEXO II Minuta da Ata de Registro de Preços 

 ANEXO III Modelo Proposta 

ANEXO IV Modelo de Declaração para fins de Habilitação 

 ANEXO V Modelo de Ordem de Fornecimento ou Serviço 

 ANEXO VI Minuta de Contrato 

 
 

Curitiba, 07 de junho de 2019. 
 
 
 
 
 

Adriane Gomes de Moraes Lima 

Coordenadora de Licitações, Contratos e Convênios 

 
 
Aprovado e Autorizado: 
 
 
 

Simone Aparecida Peruzzo 

Presidente 
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ANEXO I 

 
Pregão Eletrônico nº 009/2019 – Processo Administrativo nº 085/2018 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. DO OBJETO 

 
1.1 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O COREN/PR, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, partes integrantes deste, 
independente de transcrição. 

 
 

2.  DA JUSTIFICATIVA 

  
2.1 A aquisição de materiais de expediente se faz necessária visto que estes são 

imprescindíveis no desenvolvimento das atividades do Coren/PR. A aquisição visa o 
reabastecimento dos estoques da seção de Almoxarifado, considerando-se a demanda 
anual para atendimento das requisições internas e das subseções do COREN/PR. 

  

2.2 A contratação de empresa especializada propiciará, nesta modalidade de contratação, 
melhor planejamento, economia e desempenho de todos que fazem uso destes materiais, 
evitando paralisações ou prejuízos decorrentes de material com estoque baixo ou 
indisponíveis. Dessa forma, proporcionar-se-á maior qualidade ao atendimento dos 
inscritos neste Conselho, contribuindo para o aprimoramento e elevação da qualidade dos 
serviços prestados pelo Coren/PR à sociedade. 

 

2.3 O quantitativo estimado foi baseado no consumo anual dos últimos doze meses e projeção 
de crescimento, conforme documentos anexos e determinação do Art. 15, §7º, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93. 

 
2.4 A contratação com estabelecimento de quantitativos mínimos por pedido visa otimizar a 

produção e a logística de materiais porquanto desta forma haja considerável redução nos 
custos de fornecimento, impactando diretamente no valor das propostas apresentadas 
pelos fornecedores.  
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3. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

LOTE – 01 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Relatório de Atividades 
e Gestão – Confecção 
de Relatório de 
Atividades e Gestão no 
formato/tamanho A4, 
4x4 cores, capa com 
gramatura 250g e miolo 
em papel couchê fosco 
150g, 80 páginas, UV 
localizado na capa 20%, 
acabamento com dobra 
e cola PUR. 

Un. 1.000 200 R$     43,32 R$ 43.320,00 

    
 VALOR TOTAL DO LOTE R$ 43.320,00 

 

LOTE – 02 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Pasta - Confecção de 
Pasta em cartolina 240g 
nas cores (branca, 
amarela, laranja, azul, 
rosa, verde e cinza), 
impressão 1x0, 
(diferentes textos de 
impressão) sendo aberto 
no tamanho 52x33 cm 
(frente e verso) com 
vinco sanfonado 
múltiplo, plastificado 
frente e dois furos 
universal de arquivo. 

Un. 15.000 500 R$ 2,45 R$ 36.750,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 36.750,00  
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LOTE – 03 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Papel carta – 
Confecção de Papel 
Carta no formato A4 
(21X29,7 cm), cor 4x0, 
papel sulfite 90 gramas. 

Un. 10.000 1.000 R$ 0,43 R$ 4.300,00 

2 

Certificado – Confecção 
de certificados em papel 
couchê 150 gramas, 
formato 21cm x 29,7cm. 
Cor 4x0. 

Un. 25.000 1.000 R$ 0,49 R$ 12.250,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 16.550,00 

 
 

LOTE – 04 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Informativo Coren/PR – 
Confecção de 
Informativo 
formato/tamanho A4, 
4x4 cores, papel couchê 
fosco, capa e miolo com 
gramatura 150g, 4 a 8 
páginas (conforme 
pedido), acabamento 
com dobra e grampo. 

Un. 50.000 5.000 R$ 0,51 R$ 25.500,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 25.500,00 
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LOTE – 05 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Folder – Confecção de 
folder personalizado no 
tamanho 14 cm x 
29,7cm (fechado), 42 cm 
x 29,7 cm (aberto), papel 
couchê 180 gramas 
fosco, cor 4x4, duas 
dobras. 

Un. 50.000 5.000 R$ 0,33 R$ 16.500,00 

2 

Flyers – Confecção de 
flyers em papel couchê 
brilho, 150 gramas, 
formato 15cm x 21cm – 
cor 4x4. 

Un. 40.000 1.000 R$ 0,40 R$ 16.000,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 32.500,00  

 
 

LOTE – 06 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Cartaz – Confecção de 
cartazes em papel 
couchê fosco 150 
gramas, tamanho 30cm 
x 42cm – Cor 4x0. 

Un. 1.000 100 R$ 2,33 R$ 2.330,00 

2 

Cartazes – Confecção 
de cartazes em Papel 
couchê fosco 150 
gramas, formato 42cm x 
59,4cm – Cor 4x0. 

Un. 1.000 100 R$ 4,70 R$ 4.700,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 7.030,00  
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LOTE – 07 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Pasta – Confecção de 
Pasta no tamanho 46x31 
cm (aberto), papel 
supremo 300 gramas, 
plastificado frente, 
impressão cor 4x0, duas 
dobras e bolsa interna. 

Un. 15.000 1.000 R$ 1,86 R$ 27.900,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 27.900,00  

 
 

LOTE – 08 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Bloco para anotação - 
Confecção de bloco para 
anotação com 30 folhas, 
papel sulfite 75 gramas, 
formato 15x21 cm, cor 
4x0. 

Un. 10.000 1.000 R$ 1,57 R$ 15.700,00 

2 

Cartão de Visita – 
Confecção de cartão de 
visita personalizado em 
papel couchê fosco 
300g, 4x4 cores, com 
laminação fosca frente e 
verso, com verniz 
localizado frente e verso, 
tamanho 5x9cm, cantos 
arredondados. 

Un. 5.000 1.000 R$ 0,55 R$ 2.750,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 18.450,00 
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LOTE – 09 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Selo de autenticidade - 
Confecção de Selo 
personalizado com a 
logomarca Coren/PR, 
holográfico, cor 4x0, no 
tamanho 3x2,5 cm. 

Un. 30.000 5.000 R$ 0,20 R$ 6.000,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 6.000,00 

 
 
 
 

LOTE – 10 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Caderno legislação – 
Confecção de caderno 
de legislação de bolso, 
no tamanho/formato 
19x13 cm (aberto). Capa 
papel couchê 230 
gramas brilhante, cor 
4x4. Miolo 120 páginas 
em papel couchê 90 
gramas fosco, cor 1x1. 
Acabamento 1 dobra e 
cola PUR. 

Un. 50.000 10.000 R$ 2,83 R$ 141.500,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 141.500,00 
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LOTE – 11 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

1 

Manual/Livreto – 
Formato 21x30 cm 
(aberto). Capa cartão 
tríplex 300 gramas 
brilhante, cor 4x4. Miolo 
68 páginas, em papel 
sulfite 90 gramas, cor 
1x1. Acabamento e 
encadernamento com 
espiral. 

Un. 10.000 1.000  R$ 7,45 R$ 74.500,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 74.500,00  

 
 

LOTE – 12 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Envelope – Confecção 
de envelope documental, 
papel sulfite, 110/120 
g/m², cor 1X1 (fechado), 
formato 36x26 cm.  

Un. 30.000 1.000 R$ 0,96 R$ 28.800,00 

2 

Envelope – Confecção 
de envelope documental, 
papel sulfite, 110/120 
g/m², cor 1X1 (fechado), 
formato 28x20 cm. 

Un. 40.000 5.000 R$ 0,70 R$ 28.000,00 

3 

Envelope – Confecção 
de envelope documental, 
papel sulfite, 90 g/m², 
cor 1X1 (fechado), 
formato 23x11cm. 

Un. 40.000 5.000 R$ 0,40 R$ 16.000,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 72.800,00  
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LOTE – 13 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Carta de Serviços ao 
Cidadão – Confecção de 
manual informativo 
personalizado, formato 
Meio Ofício, Capa em 
papel couchê 150g, 
laminação fosca e 
aplicação de verniz 
localizado, miolo em 
papel couchê fosco 90g, 
entre 60-70 páginas, 
ambos cor 4x4, 
acabamento com dobra e 
grampos. 

Un. 10.000 1.000 R$ 7,50 R$ 75.000,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 75.000,00 

 

LOTE – 14 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

1 

Elástico para Processo – 
Confecção de Cinta elástica 
costurada em forma de 
círculo, com costura dupla 
reforçada, com acabamento 
lateral que evite desfiamento, 
tamanho 50cm de 
circunferência x 4cm de 
altura, cor Azul escuro e 
impressão em serigrafia em 
toda sua extensão, a sigla 
“COREN/PR”, na cor branca, 
com 2cm de altura e 
equidistantes entre si, para 
organização de documentos. 

Un. 2.000 1.000 R$ 3,33 R$ 6.660,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 6.660,00 
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LOTE – 15 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

1 

Cordão para Crachá -
 Confecção de cordão 
para crachá na cor Azul 
predominante, em 100% 
poliéster penteado 
antialérgico 15mm de 
largura e 85cm de 
comprimento aberto, 
com impressão digital 
em toda sua extensão 
da logomarca do 
COREN/PR, 
equidistantes entre si, 
acompanhado de argola. 

Und 200 50 R$ 4,02 R$ 804,00 

2 

Crachá de 
Identificação em PVC -
 Confecção de crachá de 
identificação em 
PVC, com arte variável, 
tamanho (em pé) 85,6 
mm x 54 mm x 0,76 
mm (altura x largura x 
espessura), impressão 
por processo de 
laminação frente e 
verso, com brilho ou 
fosca (conforme 
pedido), alta resolução, 
com furo para presilha, 
acompanhado de boton 
retrátil (roller clip) na cor 
azul com a logomarca do 
COREN/PR. 

Und 200 10 R$ 9,15 R$ 1.830,00 

 
  

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.634,00 
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LOTE - 16 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

1 

Encadernação – 
Encadernação em capa 
dura tipo couro 
ecológico, cor preta, com 
escrita em dourado em 
baixo relevo. O tamanho 
dos papéis a serem 
encadernados é A4, com 
número de até 500 
folhas em cada volume. 

Vl. 300 10 R$ 51,00 R$ 15.300,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 15.300,00 

 
 

LOTE - 17 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

1 

Placas de identificação 
– Confecção de Placa 
em acrílico de 5mm 
espessura, tamanho 
40cm x 10cm, impressão 
colorida, acabamento 
em corte reto, com dois 
furos acompanhados de 
buchas para fixação em 
drywall e/ou alvenaria e 
parafusos inox cabeça 
chata auto atarrachante 
de 4,2mm e 
cumprimento de 38mm, 
acabamento com dois 
botões em aço inox 
fosco. 

Un. 100 10 R$ 50,58 R$ 5.058,00  

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 5.058,00  
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LOTE - 18 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. MÍNIMA 
POR PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Agenda 
Permanente 
personalizada – 
Confecção de 
agenda permanente 
com capa dura com 
laminação fosca, 
encadernado com 
anel duplo wireo. 
Miolo com 328 
páginas em papel 
sulfite 75g. Páginas 
para dados 
pessoais, calendário 
de ano a ser 
escolhido, feriados 
nacionais, telefones 
e anotações. 
Medida 20x15cm. 

Un. 200 50 R$ 49,01 R$ 9.802,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 9.802,00  

 

LOTE – 19 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. MÍNIMA 
POR PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Adesivo Perfurado 
– Confecção de 
adesivo perfurado 
personalizado, 
POLICROMIA [4X0], 
IMPRESSÃO 
FRONTAL, alta 
resolução, impresso 
com tinta base 
solvente, incluso 
serviços de 
instalação e de 
remoção de adesivos 
velhos, se for o caso. 

m2 200 5 R$ 106,67 R$ 21.334,00 
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2 

Adesivo Vinil – 
Confecção de 
adesivo Vinil 90g 
personalizado, 
POLICROMIA [4X0], 
IMPRESSÃO 
FRONTAL, alta 
resolução, impresso 
com tinta base 
solvente. Incluso 
serviços de 
instalação e de 
remoção de 
adesivos velhos, se 
for o caso. 

m2 200 5 R$ 100,00 R$ 20.000,00 

3 

Adesivo bolacha 
colante redondo nas 
medidas 8,2 x 8,2 
cm(s), impressos 
em adesivo papel 
180g com 4 x 0 
cores, acabamento 
refile, meio corte, 
saída em ctp. 

Un. 50.000 3.000 R$ 0,32 R$ 16.000,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 57.334,00 
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LOTE – 20 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. MÍNIMA 
POR PEDIDO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
DO ITEM 

1 

Banner – Confecção 
de banner/faixa em 
lona fosca ou brilho 
com gramatura de 
440 gramas/m2 ou 
superior, 
POLICROMIA [4X0], 
IMPRESSÃO 
COLORIDA NA 
PARTE FRONTAL, 
alta resolução, 
impresso com tinta 
base solvente, 
emenda e 
acabamento em 
solda vulcanizada, 
incluso ILHÓS e/ou 
MADEIRA e 
CORDÃO. 

m2 200 5 R$ 98,33 R$ 19.666,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 19.666,00 

 

LOTE - 21 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

1 

Pastas plásticas – 
Pasta em plástico 
transparente com 
fechamento em zíper 
(pasta zip-zap), tamanho 
26 cm x 36 
cm, gramatura mínima 
do plástico 0,30, com 
impressão de logo do 
Coren/PR no tamanho 5 
cm x10 cm, em 4 x 0 cor  

UN 10.000 500 R$ 4,85 R$ 48.500,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 48.500,00 
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LOTE - 22 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

1 

Estrutura desmontável 
para banner retrátil 
(Roll Up), medindo 100 
cm x 200 cm, fabricada 
em alumínio, com mola 
retrátil para banner de 
lona, com bolsa (case) 
para transporte.  

UN 20 4  R$ 280,67  R$ 5.613,40  

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 5.613,40 

 

LOTE - 23 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

QTDE. 
MÍNIMA POR 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

1 

Estrutura desmontável 
para banner retrátil 
(Roll Up), medindo 200 
cm x 200 cm, fabricada 
em alumínio, com mola 
retrátil para banner de 
lona, com bolsa (case) 
para transporte. 

UN 5 1 R$ 1.264,00 R$ 6.320,00 

      VALOR TOTAL DO LOTE R$ 6.320,00 

 

3.1 O Valor máximo para esta contratação é R$ 754.687,40 (setecentos e cinqüenta e 
quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos). 
 

3.2 Todas as medidas constantes na coluna “DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO” são aproximadas. 
Sendo assim, serão aceitos produtos desde que atendam a uma variação de até 5% nas 
medidas para mais ou menos. 
 

3.3 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. 
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4. DOS LOCAIS DE ENTREGA 

 

4.1 As entregas dos produtos de todos os lotes ocorrerão, de forma descentralizada, nos 
seguintes locais:  

 

4.1.1 Sede Regional do Coren/PR- Endereço: Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, 
Seminário, Curitiba/PR, CEP 80240-530; 

 

4.1.2 Subseção Cascavel - Endereço: Rua Sete de Setembro, 2440, Ciro Nardi, 
Cascavel/PR, CEP: 85802-100; 

 

4.1.3 Subseção Londrina - Endereço: Rua Leonardo da Vince, 396, Aeroporto, 
Londrina/PR - CEP: 86039-220; 

 

4.1.4 Subseção Maringá - Endereço: Av. Advogado Horácio Raccanello Filho, 5570 - 
Sala 01, Maringá/PR - CEP: 87020-035; 

 

4.2 Todos os custos relativos à confecção e entrega dos produtos correrão às expensas da 
Contratada. 

 
4.3 As entregas deverão ocorrer em dias úteis e em horário comercial (08:00h às 17:00h). 
 
 
5.  DA PROPOSTA 

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

fase de lances, representar o MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
5.2. 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. 

 
5.3. Não será aceita oferta de produtos com especificações diferentes das indicadas nesse 

Termo de Referência (Sob Pena de Desclassificação). 
 
6.  DAS AMOSTRAS 

 

6.1 Poderá ser solicitada apresentação de amostra ou catálogo às licitantes durante a fase de 
ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS, as quais serão submetidas à aprovação quanto ao 
cumprimento das especificações básicas contidas neste Termo e na proposta comercial. 
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6.2 A amostra da empresa julgada vencedora do item ficará retida para confronto com as 
parcelas do objeto que forem entregues durante o prazo de vigência da Ata de Registro de 
Preços. 

 

6.3 O Coren/PR reserva-se o direito de aceitar ou não as amostras, independentemente da 
informação contida na proposta comercial, caso não atendam as especificações exigidas, 
ou seja, de qualidade inferior à proposta.  

  
6.4 Caso não seja aprovada a amostra da empresa julgada vencedora, o Pregoeiro poderá 

examinar as ofertas subsequentes, verificando a aceitabilidade, a habilitação e amostra 
destas licitantes, em ordem de classificação determinada pela sessão dos lances, até o 
efetivo julgamento em favor da empresa vencedora.  

  
6.5 A entrega da amostra deverá acontecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação, na SEDE REGIONAL, conforme endereço acima.  
  

6.6 Poderá haver devolução ou retirada de amostra após o término do contrato a pedido da 
empresa, as amostras não poderão ser descontadas da quantidade a ser adquirida pelo 
Coren/PR. 

 
7. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
7.1 A aquisição do referido objeto será feita sob demanda, respeitando o lote para cada 

pedido/fornecimento, podendo ocorrer que um ou mais produtos não sejam solicitados 
e/ou adquiridos dentro do prazo de vigência do contrato. 

 
7.2 Os produtos solicitados deverão serão entregues, acompanhados de Nota Fiscal, nos 

endereços constantes no item 4 deste Termo de Referência, conforme for consignado na 
Ordem de Fornecimento/Serviço, cabendo também à contratada enviar por meio digital a 
respectiva Nota Fiscal. A empresa vencedora será responsável por todos os custos de 
fornecimento dos materiais, bem como pela integridade dos mesmos. 

 
7.3 O prazo de entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 

data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço. 
 
7.4 Os pedidos serão realizados considerando-se os quantitativos mínimos estabelecidos 

para cada produto por Ordem de Fornecimento/Serviço, os quais foram anteriormente 
informados nas descrições do lotes, item 3 do presente Termo de Referência.  
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8. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 
8.1 A contratada emitirá notas fiscais referentes às Ordens de Fornecimento/Serviço 

atendidas constando os valores unitários de cada item, conforme proposta. 
 
8.2 Os materiais solicitados deverão ser entregues, acompanhados de Nota Fiscal, no(s) 

local(is) designados na ordem de fornecimento/serviço, cabendo também à contratada 
enviar por meio digital a respectiva Nota Fiscal para e-mail a ser indicado (FISCAL). 

 
8.3 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem 
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada. 

 
8.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/1993, serão efetuados 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da 
Nota Fiscal, nos termos do artigo 5º, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

8.3.2 Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento 
em que o contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

 
8.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666/93. 

 
8.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 
 
8.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  
 
8.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

 
8.8 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
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8.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
à contratada a ampla defesa. 

 
8.10 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante. 

 
8.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 
 
8.12 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
8.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 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% 

 
 
 
9.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

  

9.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, vigendo a partir do ato 
das assinaturas das partes. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1 Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo de 

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

10.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais 
como salários, seguros de acidentes, fretes, taxas, impostos, contribuições, indenizações 
e todas as demais despesas, diretas e indiretas, necessárias à perfeita execução do 
objeto. 

 
10.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte o objeto deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultante da entrega dos materiais, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por uso indevido. 

  
10.4 Fornecer produtos de primeira qualidade e que atendam as normas técnicas aplicáveis da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR) e demais NORMAS 
INTERNACIONAIS certificadas pela ABNT. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
11.1 O contratante acompanhará toda execução para o cumprimento do fornecimento destes 

produtos nas especificações técnicas contratadas, assim como a qualidade do mesmo. 
  

11.2 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos 
omissos neste Termo de Referência. 

  

11.3 Perfazer os pagamentos junto à Contratada sempre que atendido as determinações 
especificadas no contrato. 

  

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 
12.1 Nos termos do artigo 67 da Lei 8.666, de 1993, será designado representante para 

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

 
12.2 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. 
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12.3 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. 

 

13. DAS PENALIDADES 

 

13.1 A recusa injustificada da Compromitente, com proposta classificada na licitação e 
indicada para registro dos respectivos preços, em assinar a ARP ensejará a aplicação das 
penalidades enunciadas no Art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, a critério do Coren/PR. 
 

13.2 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Compromitente, sem 
justificativa aceita pelo Coren/PR, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções: 

 
13.2.1 Advertência. 

 
13.2.2 Expirado o prazo de entrega, iniciar-se-á a aplicação de multa de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Ordem 
de Fornecimento/Serviço, salvo se solicitada e deferida a entrega fracionada pelo 
Coren/PR, hipótese em que a incidência observará o montante porventura 
inadimplido. Atingido o limite de 10 (dez) dias úteis considerar-se-á como 
inexecução total do Instrumento. 

 
13.2.3 Pela inexecução total do Instrumento (que poderá ser substituído pela Ordem de 

Fornecimento/Serviço), o Coren/PR aplicará à Compromitente multa de 35% 
(trinta e cinco por cento) sobre o montante ora inadimplido sem prejuízo as 
penalidades previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e demais normas 
legais aplicáveis à espécie. 

 
13.3 As sanções dispostas nos subitens 13.2.2 e 13.2.3 não impedem que o Coren/PR cancele 

a ARP e aplique as sanções previstas em lei. 
 
13.4 As importâncias relativas às multas, a critério do Coren/PR, poderão ser descontadas dos 

pagamentos a serem efetuados à Compromitente, podendo, entretanto, conforme o caso, 
processar-se-á cobrança judicialmente. 

 
13.5 As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 

de Naturezas Administrativas, civis e/ou penais, previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02. 
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14. DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

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

orientações contidas no item 5 e seus subitens, deste Termo de Referência. 
 
14.2 Será considerada vencedora a empresa que apresentar a proposta que, ao final da 

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

 

14.3 Os valores estimados para a contratação do objeto deste Termo de Referência encontram-
se descritos no item 3 do presente Termo de Referência. 

 
14.4 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. 

 

 
15. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

15.1 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. 

 

 

16. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

  

16.1 Os modelos dos materiais encontram-se disponíveis na Sede Regional do COREN-PR, em 
Curitiba-PR, para eventuais esclarecimentos e consultas, no horário das 9 às 17 horas de 
segunda a sexta-feira. 

  

16.2 Tendo em vista o valor total desta contratação, aplicar o decreto Nº 8.538, de 6 de outubro 
de 2015, no que tange o tratamento diferenciado para a participação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte e o art. 48 da Lei complementar 123/06, a qual confere, à 
exceção do Lote 10, o direito de exclusividade de participação às ME's/EPP's. 

 
 

17. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES 
NÃO PARTICIPANTES: 

 
17.1 Não há Órgãos Participantes. 
 
17.2 Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação. 
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18. DO REAJUSTE 

 
18.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses. 
 
 
 
 

Curitiba, 07 de junho de 2019. 
 
 
Elaborado por:  
 
 

Adriane Gomes de Moraes Lima 

Coordenadora de Licitações, 
Contratos e Convênios 

 
 
 
 
 
Termo de Referência Aprovado e Autorizado: 

 
 
 
 
 

Simone Aparecida Peruzzo 

Presidente 
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ANEXO II 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  
 

Pregão Eletrônico nº 009/2019 - Processo Administrativo nº 085/2018 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° XXX/2019 

Vigência do Contrato: 12 meses a contar da data de sua assinatura 
Termo Inicial: ___/___/2019 - Termo Final: ___/___/2020 

 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, Autarquia Federal criada 
pela Lei 5.905/73, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.078.816/0001-37, com 
sede na Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP 
80.240-530, doravante denominada COREN/PR, neste ato representada por sua 
Presidente, Simone Aparecida Peruzzo, portadora do RG nº 4.406.882-6 e inscrita no 
CPF/MF sob o nº 462.539.989-00, e por sua Tesoureira, Sidnéia Corrêa Hess, portadora 
do RG nº 5.350.384-5 e inscrita no CPF sob o nº 764.328.079-72, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº XXX/2019, publicada no ...... de ...../...../2019....., processo administrativo 
n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-

SIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O COREN/PR, 
mediante as condições estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão nº 009/2019, que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 

 
• O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preços é de R$ XXXXX (xxx reais). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
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Fornecedor: (Razão Social, CNPJ, Endereço Contatos e Representante) 

ITEM DESCRIÇÃO SUCINTA UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

 
CLÁUSULA TERCEIRA –  DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1  O Órgão Gerenciador será o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – 
Coren/PR. 

 
3.2 Não há Órgãos Participantes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação.
  

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE DA ATA 

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses e vigência a par-
tir da data de publicação do Aviso de Registro de Preços, não podendo ser prorro-
gada. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pre-
ços registrados nesta Ata. 

 
6.2  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra-
do, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
6.3  Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negoci-
ar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

  
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir o seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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6.5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornece-

dor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 
 
6.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confir-
mada a veracidade dos motivos e comprovantesapresentados; e 

 
6.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de ne-

gociação. 
 

6.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revo-
gação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obten-
ção da contratação mais vantajosa. 

 
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 6.7.1 Descumprir as condições a Ata de Registro de Preços; 

 
6.7.2 Não retirar a nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabe-

lecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
6.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar supe-

rior àqueles praticados no mercado; ou 
 
6.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s) 
 

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, asseguradoo contraditório e 
a ampla defesa. 

 
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, de-

corrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, de-
vidamente comprovados e justificados: 

 
 6.9.1 Por razão de interesse público; ou 
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 6.9.2 A pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalida-
des estabelecidas no Edital e anexos. 

 
7.2 É da competência do Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes 

do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços (Artigo 5º, inciso 
X do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento dis-
ser respeito às contratações dos órgãos participantes, no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade (Artigo 6º, § Único do Decreto nº 
7892/2013. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebi-

mento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pena-
lidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Refe-
rência, anexo ao Edital. 

 
8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de 

Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, 
nos termos do artigo 12 § 1º do Decreto nº 7892/13. 

 
8.3 No caso de adjudicação por preço global de itens, só será admitida a contratação 

dos itens nas seguintes hipóteses: 
 
 8.3.1 Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
 
8.4 A Ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor 
do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 
11, §4º do Decreto nº 7.892/2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de i-
gual teor e forma, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes 
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Curitiba/PR, em ......... de ............................. de 2019. 
 

_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren-PR 

Simone Peruzzo 
Presidente 

 
 

_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren-PR 

Sidnéia Corrêa Hess 
Tesoureira 

 
 

________________________________________________________ 
Empresa Compromitente 

..................................... 
Representante Legal 

 
Testemunha da Contratante: 
Nome: 
Assinatura: 
CPF nº: 
 
Testemunha da Contratatada: 
Nome: 
Assinatura: 
CPF nº: 



ANEXO III 
 

Pregão Eletrônico nº 009/2019 

Processo Administrativo nº 085/2018 

 
(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 009/2019, 
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 – XX – XXXXXXX 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 
MARCA UNIDADE QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1  

 

    

2  
 

    

3  

 

    

(...)  

 

    

VALOR TOTAL DO LOTE  

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de sua 
apresentação. 

 
Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 009/2019 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 009/2019 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 IV 
 

Pregão Eletrônico nº 009/2019 

Processo Administrativo nº 085/2018 
 

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) 

 



ANEXO V 
 

Processo Administrativo nº 085/2018- Pregão Eletrônico nº 009/2019 
 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO 
 

 

ORDEM DE SERVIÇO/FORECIMETO º ___/___ 

 

DADOS DO PROCESSO 

Unidade 
 

Número Empenho 
 

Processo 
Administrativo 
 

Modalidade de Compra 
 

Data de Emissão 
 

Data de Vencimento 
 

DADOS DA CONTRATADA 

CNPJ 
 

Razão Social 
 

Departamento 
 

Contato 
 

E-mail Telefone 

Endereço 
 

Cidade UF 

DADOS DA CONTRATANTE PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

CNPJ 
 

Razão Social 
 

Departamento 
 

Contato 
 

E-mail Telefone 

Endereço 
 

Cidade UF 

SERVIÇOS REQUISITADOS 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

      
      
      
      
      

VALOR TOTAL DA 
ORDEM 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Local de Execução 
 
IMPORTANTE: DEVERÃO CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CORPO DA NOTA FISCAL O NÚMERO DA LICITAÇÃO/PROCESSO 
ADMINISTRATIVO E O NÚMERO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. CONTAR TAMBÉM DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO. 
FORMA DE PAGAMENTO 

Depósito 
Bancário 
 

Boleto Bancário 
 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 
CARIMBOS E ASSINATURAS 

Data: 
 
Servidor Autorizado: 
 
 
 

Data: 
 
Representante da Contratada: 
 

 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CONTRATO nº XXX/2019 – Coren/PR 

SEDE REGIONAL – CURITIBA/PR 
RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, 74 | 
FONE: (41) 3301.8415 
www.corenpr.gov.br | licitacao@corenpr.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

 

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

CONTRATADA: A sociedade empresária
mente inscrita no CNPJ/MF
XXX, CEP XXX, Fone: (XX
te ato representada por seu 
inscrito no CPF sob Nº XXX
VO nº 085/2018 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 
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 
diante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 

1.1. O presente Contrato tem por objeto 
fornecimento de Materiais 
 

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

 
CLÁUSULA SEGUNDA – 

2.1. O contrato terá o prazo de vigência 
assinatura, com eficácia após
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00
 
CONTRATO Nº____/201

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, 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

CPF sob o nº 462.539.989-00 e por sua Tesoureira Sidnéia Co
, 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, regula
CNPJ/MF sob nº XXX, sediada na cidade de XXX

XX) XXXX – E-mail: XXX, doravante denominada 
te ato representada por seu Representante Legal, Sr. (a)XXX, portador do 

XXX, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRAT
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 de 2017 e suas alterações, resolvem 

ar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 
diante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

DO OBJETO 

sente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de Materiais Gráficos para a Sede Regional e Subseções do Coren/PR

As especificações técnicas, características e requisitos do objeto contratado são 
queles especificados no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 00

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

DA VIGÊNCIA 

O contrato terá o prazo de vigência de XX (meses), contado a partir da data de sua 
com eficácia após sua publicação no Diário Oficial da União.
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009/2019 

CONTRATO Nº____/2019 

FORNECIMENTO 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, nes-
Peruzzo, portadora do RG nº 

Tesoureira Sidnéia Cor-
CPF sob o nº 764.328.079-72 

, pessoa jurídica de direito privado, regular-
XXX, na Rua XXX, Bairro 

doravante denominada Contratada, nes-
, portador do RG Nº XXX e 

PROCESSO ADMINISTRATI-
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 
e suas alterações, resolvem 

Pregão Eletrônico nº 009/2019, me-

contratação de empresa especializada para 
para a Sede Regional e Subseções do Coren/PR. 

As especificações técnicas, características e requisitos do objeto contratado são a-
Pregão Eletrônico nº 009/2019 e 

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

contado a partir da data de sua 
ção no Diário Oficial da União. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – 
 
3.1. As condições parafornecimento dos produtos 

Referência, anexo I do Edital
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS 
 
4.1. Fornecer os produtos

rência, Edital e neste Contrato;
 
4.2. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo 

com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a redação que lhe deu a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

 
4.3. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo

te o ônus decorrente, independente da exercida pela Contratante;
 
4.4. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenent
prepostos, na execução do 

 
4.5. Manter todas as condições de habilitação do processo licitatório até o final do contr

to. 
 
4.6. Realizar a troca de produtos que apresentarem defeito ou mal funcionamento dura

te o período da garantia,
dade de retirada e envio do material a ser resposto no endereço, outrora entregue, 
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS 
 
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do 

10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 
obrigações do Contratante:
 
5.1.1. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
dos produtos fornecidos
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer f
tos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada;
 
5.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada, de a
das no edital vinculante;
 

5.2. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extr
to, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

As condições parafornecimento dos produtos são aquelas previs
Referência, anexo I do Edital que deu origem ao presente Contrato

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Fornecer os produtos de acordo com as especificações disposta no Termo de Ref
rência, Edital e neste Contrato; 

Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo 
com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a redação que lhe deu a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo
nte, independente da exercida pela Contratante;

Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenent
prepostos, na execução do objeto deste Edital; 

Manter todas as condições de habilitação do processo licitatório até o final do contr

troca de produtos que apresentarem defeito ou mal funcionamento dura
te o período da garantia, caso haja, sendo que os custos de trans

e envio do material a ser resposto no endereço, outrora entregue, 
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 5.450/2005, da Lei nº 
10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 
obrigações do Contratante: 

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
produtos fornecidos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer f
tos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada;

Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelec
das no edital vinculante; 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extr
to, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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s previstas no Termo de 
que deu origem ao presente Contrato. 

de acordo com as especificações disposta no Termo de Refe-

Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo 
com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a redação que lhe deu a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmen-
nte, independente da exercida pela Contratante; 

Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou 

Manter todas as condições de habilitação do processo licitatório até o final do contra-

troca de produtos que apresentarem defeito ou mal funcionamento duran-
sendo que os custos de transporte, responsabili-

e envio do material a ser resposto no endereço, outrora entregue, 

Decreto nº 5.450/2005, da Lei nº 
10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fa-
tos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 

cordo com as condições estabeleci-

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extra-
to, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
 

6.1. O valor total da contratação é de R$ XXX,XX (
este, certo, fixo e irreajustável, desde que não contaminado por fatores externos s
pervenientes, entendido este como preço justo e suficiente para o total cumprimento 
do objeto do presente Instrumento de Contrato.

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
7.1. As despesas decorrentes da execução deste 

por conta do Código de Despesas nº
gráficos e editoriais

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
 
8.1. O Coren/PR efetuará o pagamento, em moeda nacional corrente, por meio de 

bancária, boleto ou transferência 
vos, contados a partir do recebimento
ga da Nota Fiscal/Fatura.

 
8.2. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do 

fornecidos, o fato será imediatamente comunicado à Contratada, para retificação das 
causas de seu indeferimento;

 
8.3. A nota fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada dos itens do objeto, o 

número do Contrato e os dados bancários da Contratada; 
 

8.4. A empresa deverá apresentar
comprovação por meio do 
ainda que as mesmas estejam disponíveis para emissão, não desobriga o Coren/PR 
de efetuar o pagamento das Notas Fiscais que constem 
necidos e atestados 
tada ao descrito pode motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para 
ressarcimento dos valores e indenizações devidas à Administração e a aplicação das 
penalidades previstas no art. 87 

 
8.5. Quando da ocorrência de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela A

ministração, aplicar
 
8.6. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação 
da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é 
ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imp
tação de ônus a quem deu causa; 
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DOS PREÇOS 

O valor total da contratação é de R$ XXX,XX (XXX mil, XXX reais e 
este, certo, fixo e irreajustável, desde que não contaminado por fatores externos s
pervenientes, entendido este como preço justo e suficiente para o total cumprimento 

to do presente Instrumento de Contrato. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrãopor
por conta do Código de Despesas nº: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 

e editoriais. 

DO PAGAMENTO 

O Coren/PR efetuará o pagamento, em moeda nacional corrente, por meio de 
bancária, boleto ou transferência bancária, no prazo de até 30 (

, contados a partir do recebimento efetivo dos produtos, juntamente com a entr
ga da Nota Fiscal/Fatura. 

Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do contrato do Coren/PR
, o fato será imediatamente comunicado à Contratada, para retificação das 

indeferimento; 

A nota fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada dos itens do objeto, o 
número do Contrato e os dados bancários da Contratada;  

A empresa deverá apresentar-se regular com seus compromisso
comprovação por meio do 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 produtos

e atestados pelo gestor do Contrato. Porém o desatendimento pela Contr
tada ao descrito pode motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para 
ressarcimento dos valores e indenizações devidas à Administração e a aplicação das 
penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

Quando da ocorrência de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela A
aplicar-se-á o disposto no item 8.13 do Termo de Referência.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação 
da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é 
ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imp

ção de ônus a quem deu causa;  
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reais e XXX centavos), 
este, certo, fixo e irreajustável, desde que não contaminado por fatores externos su-
pervenientes, entendido este como preço justo e suficiente para o total cumprimento 

contrato, correrãoporrecursos próprios 
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 – Serviços 

O Coren/PR efetuará o pagamento, em moeda nacional corrente, por meio de Ordem 
(trinta) dias consecuti-

, juntamente com a entre-

contrato do Coren/PR dos produtos 
, o fato será imediatamente comunicado à Contratada, para retificação das 

A nota fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada dos itens do objeto, o 

com seus compromissos fiscais, a não 
envio das certidões juntamente com as notas fiscais, ou 

ainda que as mesmas estejam disponíveis para emissão, não desobriga o Coren/PR 
produtos devidamente for-

pelo gestor do Contrato. Porém o desatendimento pela Contra-
tada ao descrito pode motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para 
ressarcimento dos valores e indenizações devidas à Administração e a aplicação das 

Quando da ocorrência de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela Ad-
á o disposto no item 8.13 do Termo de Referência. 

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 
devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação 
da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é 
ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e impu-



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CONTRATO nº XXX/2019 – Coren/PR 

SEDE REGIONAL – CURITIBA/PR 
RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, 74 | 
FONE: (41) 3301.8415 
www.corenpr.gov.br | licitacao@corenpr.gov.br

 
8.7. Não será efetuado nenhum pagamento antecipado, nem por 
 
CLÁUSULA NONA – DAS 
 
9.1. As sansões pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas 

item 13 do Termo de Referência do Edital que deu origem a este Contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
 
10.1. 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 
to. 

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

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
 
10.3.  A CONTRATADA reconhece 

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

11.1.  É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação fina

ceira;  

11.1.2. Interromper o fornecimento dos produtos 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
12.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos n

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

 
12.2.  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acré

cimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do cont
to. 
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Não será efetuado nenhum pagamento antecipado, nem por produtos

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas 
do Termo de Referência do Edital que deu origem a este Contrato.

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 na cláusula nona deste contr

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

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 PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação fina

11.1.2. Interromper o fornecimento dos produtos sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 ju

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acré
cimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

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 cont
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produtos não fornecidos. 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas constam no 
do Termo de Referência do Edital que deu origem a este Contrato. 

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

na cláusula nona deste contra-

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

os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação finan-

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

65 da Lei nº 8.666, de 
desde que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas jus-

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrés-
limite de 25% (vinte e cinco 

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 contra-
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas fed
rais aplicáveis e, subsidiariamente, 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor 
tratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
 
14.1. O presente contrato vincula 

009/2019, bem como à proposta da CONTRATADA, constantes do 
independentemente de transcrição.

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
 
15.1. O Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Curitiba 

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 mencionad
forma, para um só efeito jurídico.

Curitiba/PR,
 

Testemunhas: 
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DÉCIMA TERCEIRA – 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 fed
rais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos co

QUARTA – 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. 

QUINTA – DO FORO 

O Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Curitiba 
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 do Coren/PR 
 
 
 

CONTRATADA 
Sr.  

CPF  
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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 fede-

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
e normas e princípios gerais dos con-

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA  

Pregão Eletrônico n.º 
, bem como à proposta da CONTRATADA, constantes do PA n.º 085/2018, 

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 
as, o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 

. 




