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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2018 

Processo Administrativo nº 1221/2018 

Renata Andrea Pietro Pereira Viana, Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, doravante 

denominado Coren-SP, usando a competência delegada na Lei Federal n° 5.905, de 12 de julho de 1973, torna 

público que se acha aberta Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço, sob regime 

de Execução Indireta por Preço Unitário, que será regida pelos seguintes dispositivos e respectivas alterações 

posteriores: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais Decretos e normas regulamentares aplicáveis 

à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 

integrante. 

SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 26 DE SETEMBRO DE 2018 

HORÁRIO: 9h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 389343 

OBJETO: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

A COMUNICAÇÃO COM O COREN-SP SERÁ EFETUADA PELOS MEIOS A SEGUIR RELACIONADOS 

Endereço para encaminhamento de Documentos e/ou Recursos: Sede do Coren-SP, localizada na Alameda 

Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01331-000 – 3º andar | Telefones para contato: (11) 

3225-6333 / 6377 | E-mail do Pregão Eletrônico: pregao@coren-sp.gov.br 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos, para 

atendimento das necessidades institucionais do Coren-SP, conforme descrito neste edital e em seus anexos. 

1.1.1. Havendo divergência entre os objetos aqui relacionados e o lançado junto ao sítio eletrônico 

Compras Governamentais, prevalecerá o descritivo do Edital. 

2. DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 

2.1. O valor máximo aceitável para a presente contratação, considerando todos os agrupamentos, é de R$ 

932.868,20 (novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), para o período de 

12 (doze) meses, conforme especificado na tabela contida no Item 2.3 do Anexo I – Termo de Referência. 

2.1.1. Os preços apresentados não indicam qualquer compromisso futuro, refletindo tão somente valores 

estimados e máximos admitidos. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão Pessoas Jurídicas que: 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste Edital; 

3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado; 

3.1.3. Estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

3.2. O cadastramento no Sicaf poderá ser realizado por meio digital, conforme orientações contidas no sítio 

eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf. 

3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave 

de identificação e senha pessoal obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão se informar a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.4. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

por ela efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Coren-SP 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. Será vedada a participação de empresas: 

3.5.1. Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Coren-SP e com a 

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.5.2. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública direta, indireta, federal, 

estadual e municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

3.5.3. Impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.5.4. Cujo estatuto ou contrato social não contemple o objeto deste Pregão; 

3.5.5. Cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado neste edital e anexos; 

3.5.6. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação. 

3.6. Não poderão participar deste Pregão, ainda: 

3.6.1. Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

3.6.2. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 

comum; 

3.6.3. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.7. Como requisito para participação neste Pregão, a Licitante deverá declarar em campo próprio do sistema 

eletrônico que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos e que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação definidos neste Edital e que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, quando 

for o caso. 

3.7.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à proposta ou ao 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

4. DAS INFORMAÇÕES, DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 

(três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por e-mail. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá ser enviada 

até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, considerando que o horário de 

expediente do Coren-SP é das 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, sendo admitida petição recebida por e-mail. 

4.3. Todos os pedidos de esclarecimentos assim como as impugnações enviadas por e-mail deverão conter no 

campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido certame (ex: “Pedido de esclarecimentos sobre o Pregão 

Eletrônico nº 20/2018”). 

4.4. Caberá ao Pregoeiro, conforme o caso, requerer auxílio da área demandante do objeto, do setor 

responsável pela elaboração do Termo de Referência, da assessoria jurídica ou junto a outras áreas, podendo ainda 

promover quaisquer diligências que julgar necessárias e, então, manifestar-se sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

4.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, será designada nova data para a realização da sessão 

pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

4.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas nos endereços 

eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.coren-sp.gov.br para conhecimento das Licitantes e da 

sociedade em geral, cabendo às interessadas em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas. 

5. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

5.1. A Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão quando, então, se encerrará automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

5.2. Na ocasião do envio da proposta, a Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá declarar em campo próprio do sistema que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para 

que faça jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.3. Até a abertura da sessão a Licitante poderá retirar ou substituir sua proposta anteriormente encaminhada. 

6. DA PROPOSTA 

6.1. A proposta deverá: 

6.1.1. Consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global do objeto e a descrição dos 

itens ofertados, em conformidade com as especificações e demais características descritas no Termo de 

Referência – Anexo I e Especificações Técnicas – Anexo II, com a indicação de demais informações 

necessárias à identificação do objeto; 

6.1.2. Registrar valor a partir do preço global, em moeda corrente nacional, em algarismos, com 2 (duas) 

casas decimais; 

6.1.3. Conter descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, a marca, o modelo, número 

do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.1.4. Ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.2. Nos preços ofertados deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com o objeto da 

contratação, tais como: mão de obra, transporte, deslocamento do pessoal, materiais, entrega, certificados, tributos 

e todas as despesas diretas e indiretas. 

6.3. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para assinatura do Contrato, ficam as 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.coren-sp.gov.br/
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Licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

6.4. O encaminhamento da proposta implica em declaração tácita, sob as penas da lei, de concordância com as 

condições do Edital de Licitação. 

6.5. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa a desclassificação da proposta. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas 

no preâmbulo deste Edital no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

7.3. Cabe à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. O Pregoeiro analisará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

8.2. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance, 

sendo que o critério de classificação será o menor valor global do serviço. 

9.2. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

9.3. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema, cuja 

diferença mínima deverá ser equivalente a 0,10% (um décimo por cento). 

9.4. Durante o transcurso da sessão as Licitantes serão informadas pelo sistema em tempo real do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

9.6.  Constatada eventual incorreção na digitação de um lance, terá o Pregoeiro a prerrogativa de excluí-lo, 

sendo concedida à Licitante nova oportunidade de apresentação de lances com valores corrigidos ou até mesmo 

repetindo aquele valor tido inicialmente como incorreto, ratificando-o. 

9.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer 

acessível às Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

9.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

será suspensa automaticamente e reiniciará somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 

eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

9.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará com antecedência de 1 

(um) a 60 (sessenta) minutos o prazo para início do tempo de iminência. 

9.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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. 

10. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por uma delas igual ou até 5% (cinco por cento) superior 

à primeira classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte com melhor proposta poderá, no prazo máximo 

de 5 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar um último 

lance, com desconto necessariamente superior àquele apresentado pela primeira colocada, situação em 

que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma 

do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as Licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

10.1.3. No caso de equivalência dos descontos apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem na hipótese descrita nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento do lance final do 

desempate. 

10.2. Não ocorrendo a adjudicação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da Licitante detentora da proposta originalmente melhor classificada se, após a negociação, houver 

compatibilidade de preço com o valor estimado e a Licitante for considerada habilitada. 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

11.1. Encerrada a etapa de lances e concedido o benefício às microempresas ou empresas de pequeno porte, de 

que trata o art. 44 da LC nº 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à Licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso do item para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes. 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

12.1. Concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

considerando o menor valor global do serviço quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado 

para a contratação. 

12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, conforme disposto no parágrafo 

2º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993. 

12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da Licitante para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.4. Caso o Pregoeiro entenda que os lances ofertados não comportam os custos necessários para a execução 

do objeto a ser contratado, poderá exigir da Licitante a comprovação da exequibilidade da oferta a ser apresentada 

através de planilhas de custos e demonstrativos que evidenciem que o valor ofertado é suficiente para cobrir as 

despesas referidas no inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 
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12.4.1. Para critério de aceitabilidade do preço global será permitida a fixação de preços máximos e 

vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 

referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

12.5. O Pregoeiro poderá solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Coren-SP ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, bem como recorrer à jurisprudência ou doutrina para orientar 

sua decisão. 

12.6. A Licitante com proposta melhor classificada deverá encaminhar, após convocação do Pregoeiro pelo 

Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), o Anexo III – Modelo de Proposta e Planilha de Formação de Preços 

preenchidos, onde serão analisados os seguintes valores para aceitabilidade da proposta: 

12.6.1.  Os preços unitários de cada um dos elementos relacionados na Planilha do Item 10.2 do Anexo II 

– Especificações Técnicas, tendo como limite os valores máximos estimados lá constantes. 

12.6.2. Para o elemento nº 70 – Taxa administrativa para locação de espaços, será considerada a menor 

taxa percentual, tendo como limite a taxa máxima estimada de 8% (oito por cento), conforme consta na 

Planilha do Item 10.2 do Anexo II – Especificações Técnicas. 

12.6.3. Tais valores e percentual poderão ser negociados durante a sessão a fim de adequação das 

propostas aos valores e percentual de referência. 

12.6.4. O Modelo de Proposta em arquivo editável está disponível junto ao edital no sítio eletrônico 

Compras Governamentais e no endereço www.coren-sp.gov.br. No arquivo devem ser preenchidos todos 

os campos. 

13. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

13.1. O julgamento da proposta será pelo menor valor global do serviço, sendo sua aceitação condicionada aos 

termos constantes na cláusula 12.6 acima. 

13.2. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço e de 

percentual, o Pregoeiro solicitará da Licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

13.3. Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda plenamente a este Edital. 

14. DA HABILITAÇÃO 

14.1. O Pregoeiro realizará consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da 

Corregedoria Geral da União (CGU) através do endereço eletrônico 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis e ao cadastro de empresas sancionadas no site do Coren-SP. 

14.1.1. A consulta terá por finalidade a apuração de existência de declaração de inidoneidade e/ou 

proibição em contratar com a Administração Pública ou que esteja em cumprimento de sanções de 

suspensão e/ou impedimento por parte do Coren-SP. Será inabilitada a Licitante enquadrada em condições 

que impeçam sua contratação com o Coren-SP. 

14.2. A habilitação da Licitante será verificada por meio do SICAF nos documentos por ele abrangidos e por meio 

da documentação complementar especificada neste Edital. 

14.3. As Licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf, nível IV ou acima, deverão 

apresentar os documentos que as supram. 

14.4. As regularidades fiscal e trabalhista serão comprovadas por meio do Sicaf. 

http://www.coren-sp.gov.br/
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14.4.1. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas em virtude de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, conforme Art. 151 do Código Tributário Nacional. 

14.5. Habilitação Jurídica: 

14.5.1.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor compatível com o objeto desta licitação, 

devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

14.5.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

14.5.2.1. O objeto social deverá ser compatível com o objeto desta licitação, sob pena de 

inabilitação. 

14.5.3. Documentos pessoais (RG e CPF, ou outro documento de identificação que contenham os referidos 

dados) do(s) representante(s) legal(is) responsável(is) pela assinatura da Proposta e/ou do Contrato; 

14.5.4. Documentos relativos à representação legal (procurações e substabelecimentos, caso o ato 

constitutivo não supra). 

14.6. Comprovação da qualificação técnico-operacional: 

14.6.1. Atestado(s) de capacidade técnica em nome da Licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, impresso em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas, que contenha(m) 

a razão social, CNPJ, endereço completo da Contratante e da Contratada, características dos serviços 

prestados, local da prestação do serviço, período de contratação, data de emissão, nome, cargo, telefone e 

assinatura do responsável pela emissão do atestado e que comprove(m) que a Licitante executou ou está 

executando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto deste pregão, nos seguintes termos: 

14.6.1.1. Realização de 1 (um) ou mais eventos com público de 50 a 200 pessoas; 

14.6.1.2. Realização de 1 (um) ou mais eventos com público de 201 a 500 pessoas; 

14.6.1.3. Comprovação de que nos eventos realizados foram utilizados, minimamente: 

a) locação e instalação de equipamentos e recursos áudio visuais, tais como: projetores 

e telas de projeção; datashow, microfones de bastão e de lapela;  

b) coordenação de Staff, tais como: serviço de recepção e de credenciamento; 

operadores de recursos áudio-visuais e cobertura fotográfica; 

c) ornamentos no ambiente e fornecimento de itens personalizáveis. 

14.6.2. Certificado de registro da empresa organizadora de eventos no sistema de cadastro de pessoas 

físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo – Cadastur – do Ministério do Turismo, dentro 

da validade, nos termos dos arts. 21, inc. IV e 22 da Lei Federal nº 11.771 de 17 de setembro de 2008 e do 

art. 43 do Decreto 7.381/2010. 

14.7. Comprovação da qualificação econômico-financeira com a apresentação dos seguintes documentos: 

14.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 

60 (sessenta) dias anteriores à data da sessão do Pregão. 

14.7.2. Comprovação, por meio do SICAF ou do Balanço Patrimonial, dos Índices de Liquidez Geral (ILG), 

Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral (ISG) superiores a 1 (um). 

14.7.2.1. A Licitante que não conseguir comprovar os índices exigidos acima deverá apresentar 
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Patrimônio Líquido ou Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para 

a contratação. 

14.7.2.2. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios. 

14.7.2.3. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 

atualizado por índices oficiais. 

14.8. Para fins de habilitação, as Licitantes deverão apresentar ainda a seguinte documentação complementar: 

14.8.1. Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

14.8.1.1. A declaração de que trata o subitem anterior deverá ser enviada de forma eletrônica em 

campo próprio do sistema por ocasião do envio da proposta. 

14.9. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante e, 

preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

14.10. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se a 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. 

14.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados ou registrados no cartório 

de títulos e documentos. 

14.11.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

14.12. Para fins de habilitação, a verificação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova. 

14.13. Sem prejuízo de outras comprovações necessárias (conforme Seção II do Capítulo II da Lei nº 8.666/1993), 

serão exigidos como documentos necessários ao prosseguimento, além destes ora elencados, todos aqueles que 

estejam vencidos no Sicaf e os não passíveis de verificação on-line. 

14.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora. 

15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

15.1. O envio dos documentos solicitados durante a sessão deverá ser realizado via ferramenta própria existente 

para tal providência no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

15.1.1. Em caso de dificuldade técnica ou impossibilidade de outra ordem, os documentos poderão ser 

enviados, mediante prévio aviso ao Pregoeiro e devidamente endereçado aos seus cuidados: 

15.1.1.1. Via e-mail, contendo no campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido 

certame (ex: “Documentos de habilitação referentes ao Pregão Eletrônico nº 20/2018”); O envio 

deverá ser confirmado com o Pregoeiro. 

15.2. A proposta ajustada ao lance final da Licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que 

não estejam contemplados no Sicaf, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 

remetidos pelos meios indicados no prazo de 2 (duas) horas contados de sua solicitação pelo Pregoeiro, havendo 

http://www.comprasnet.gov.br/
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possibilidade de ampliação do prazo caso o Pregoeiro entenda necessário. 

15.3. A proposta assinada, os documentos de habilitação e complementares remetidos por meio eletrônico 

deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada à Comissão Permanente de Licitação, no endereço 

da Sede do Coren-SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do encerramento da sessão, podendo este ser 

prorrogado a critério do Pregoeiro. 

15.3.1. O não envio dos documentos no prazo referido no item anterior poderá implicar a decadência do 

direito à adjudicação sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficando facultado 

à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

15.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, se houver alguma restrição na 

comprovação fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

15.4.1. A não regularização da situação fiscal no prazo referido no item anterior implicará a decadência do 

direito à adjudicação sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficando facultado 

à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

16. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

16.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 30 (trinta) minutos durante o qual qualquer 

Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

16.1.1. O recurso deverá ser interposto contra atos do Pregoeiro decorrentes na sessão. 

16.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou rejeitando-a 

motivadamente, em campo próprio do sistema. 

16.3. A recorrente que tiver sua intenção de interpor recurso aceita deverá registrar as razões do recurso em 

campo próprio do sistema no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas a 

apresentar contrarrazões, também via sistema e em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

16.4. O prazo para resposta será de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do final do prazo para contrarrazões. 

16.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso no momento da sessão 

pública deste Pregão implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 

Licitante vencedora. 

16.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

17. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE DO COREN-SP 

17.1. Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005, inclusive adjudicar o 

objeto deste Pregão, exceto quando houver recurso. 

17.2. À Autoridade Competente do Coren-SP cabe: 

17.2.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à Licitante vencedora se houver a interposição de recurso; 

17.2.2. Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 

17.2.3. Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado; 
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17.2.4. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por 

motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

18.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à Licitante vencedora depois de decididos os recursos, quando 

houver. 

18.1.1. A adjudicação será realizada pelo valor global do serviço.  

18.2. Após a adjudicação, o certame será sujeitado à homologação pela Autoridade Competente deste Conselho 

Regional de Enfermagem. 

19. DO TERMO CONTRATUAL 

19.1. Homologado o certame e esgotado o prazo recursal, a vencedora será convocada para assinatura do 

Contrato por qualquer meio hábil que se possa comprovar o recebimento da convocação, aceitando-se inclusive os 

meios eletrônicos (e-mail), dentre outros, conforme a Minuta do Contrato de Prestação de Serviços em Anexo. 

19.2. Por discricionariedade da Administração, o Contrato poderá ser encaminhado à Licitante vencedora em 

arquivo não editável, por meio eletrônico e passível de comprovação. 

19.2.1. A assinatura do Contrato deverá ocorrer em 2 (duas) vias com reconhecimento em cartório da 

firma do representante legal da Adjudicatária em ao menos 1 (uma) das vias. 

19.2.2. Ambas as vias deverão ser remetidas ao Coren-SP por via postal com Aviso de Recebimento, 

serviço de remessa expressa de documentos ou protocolado no setor de Protocolo, na Sede do Coren-SP, 

aos cuidados Setor de Cotação e Contratação – SCC. 

19.2.3. O Contrato poderá, ainda, ser assinado pelo representante legal na Sede do Coren-SP, com 

apresentação de documento original de identificação e na presença de funcionário habilitado, caso em que, 

não há necessidade do reconhecimento da firma. 

19.3. O prazo para assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias úteis sob pena de decair o direito ao fornecimento, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, podendo ser prorrogado uma vez por igual período por motivo 

justificado, desde que aceito pelo Coren-SP. 

19.3.1. Quando a Adjudicatária convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 

poderá ser convocada outra Licitante para celebrar o ajuste, após negociação e verificação da adequação da 

proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

19.3.1.1. Neste caso, incide a Adjudicatária na infração do art. 81 da Lei 8.666/1993, sujeitando-se 

À aplicação das penalidades previstas em lei. 

19.4. A apresentação do comprovante de prestação da garantia deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, contado da data da entrega da via do contrato assinada, no percentual e nas condições descritas na Minuta de 

Contrato. 

19.5. Qualquer vantagem apresentada pela Licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e 

compatível com os termos deste Edital, será acrescentada ao Contrato a ser assinado. 

19.6. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V, do Capítulo III, da Lei nº 

8.666/1993. 
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19.7. Os encargos e obrigações das partes bem como todas as demais normas relativas à execução e sanções 

contratuais constam nos Anexos e especialmente na Minuta de Contrato, os quais se vinculam ao presente Edital em 

todos os termos. 

20. DAS PENALIDADES 

20.1. Com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, poderá ser 

sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser 

descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais 

cominações legais, estando sujeita a multa de até 15% (quinze por cento) do valor estimado para a contratação, a 

Licitante, a Adjudicatária que: 

20.1.1. Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta. 

20.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.8. Fizer declaração falsa; 

20.1.9. Cometer fraude fiscal. 

20.2. Consideram-se inidôneos, mas não somente estes, os atos descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da 

Lei nº 8.666/1993. 

20.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Adjudicatária juntamente com as de advertência, suspensão 

temporária e impedimento de licitar e contratar com órgãos da Administração Pública Federal e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

20.4. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. 

Não havendo pagamento, o valor será inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente. 

20.5. As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa: 

20.5.1. Da decisão de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados. 

20.5.2. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio 

de comunicação se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver sido 

protocolada. 

20.6. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da 

conduta, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 

todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.  

21.2. As Licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Coren-SP não 
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será em nenhum caso responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

21.3. Esta licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente 

devidamente comprovado, podendo anular o procedimento por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, resguardado o direito constitucional da ampla defesa e do 

contraditório. 

21.4. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, 

considerando-se prorrogado até o 1º (primeiro) dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem expediente no 

Coren-SP. 

21.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial da União – DOU e no endereço eletrônico 

www.coren-sp.gov.br 

21.6. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente por disposição legal o foro da 

Seção Judiciária de São Paulo. 

21.7. Integram o presente Edital: 

21.7.1. Anexo I – Termo de Referência;  

21.7.2. Anexo II – Especificações Técnicas; 

21.7.3. Anexo III – Modelo de Proposta e Planilha de Formação de Preços; 

21.7.4. Anexo IV – Minuta do Contrato de Prestação dos Serviços. 

 

São Paulo, 10 de Setembro de 2018. 

 

 

 

Conselho Regional De Enfermagem De São Paulo – Coren-SP 
Renata Andrea Pietro Pereira Viana 

 

 

 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação 

 

 

http://www.coren-sp.gov.br/


 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 13/58 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Eletrônico nº 20/2018 – Processo Administrativo nº 1221/2018 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos, para 

atendimento das necessidades institucionais do Coren-SP, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Os serviços contratados abrangem as etapas de planejamento, organização, produção, monitoramento e 

avaliação de eventos, com fornecimento de infraestrutura material, promocional e física (eventual locação de 

espaços), bem como apoio logístico para realização das atividades programadas. 

2.1.1. A realização de eventos em ambiente hoteleiro poderá demandar acompanhamento de serviço de 

Buffet, caso o serviço do hotel esteja necessariamente vinculado à locação de espaço. 

2.2. O detalhamento completo do objeto segue descrito ao final deste Termo, no arquivo Anexo II - 

Especificações Técnicas. 

2.3. O serviço será contratado em item único, abrangendo todas as necessidades do Coren-SP para a realização 

dos seus eventos, conforme quadros resumidos abaixo e detalhamento completo do objeto: 

ITEM ÚNICO VALOR ESTIMADO 

Contratação de serviços continuados para a realização de eventos do Coren-SP em todo o 

Estado de São Paulo  
R$ 932.868,20 

 

AGRUPAMENTOS E ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ITEM ÚNICO TOTAL (R$) 

Seção I: Serviços Especializados  Elementos 01 a 18 R$ 399.874,74 

Seção II: Equipamentos e Material de Apoio  Elementos 19 a 53 R$ 123.260,91 

Seção III: Itens Personalizáveis  Elementos 54 a 66 R$ 338.008,75 

Seção IV: Outros Elementos  Elementos 67 a 69 R$ 17.723,80 

Seção V: Elementos de Valor Variável (Locação de Espaços)  Elemento 70 R$ 54.000,00 

TOTAL  R$ 932.868,20 

2.4. A tabela de agrupamentos identifica, de forma organizada, todos os elementos abrangidos pelo objeto a ser 

contratado, bem como os respectivos valores estimados para cada grupo de funções mapeadas entre os serviços e 

fornecimentos relativos à promoção de eventos do Coren-SP. 

2.4.1. Os valores estimados na tabela de agrupamentos podem ser conferidos detalhadamente no tópico 

10. Relação Detalhada de Elementos e Valores Estimados do Anexo II - Especificações Técnicas. 

2.5. Por se tratarem de estimativas, os valores e quantidades tabelados não constituem, em hipótese alguma, 

compromissos futuros para a Contratante, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados quantidades e 

valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do Coren-SP, sem que 



 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 14/58 

 

isso justifique qualquer indenização à Contratada. 

3. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE QUANTITATIVO SOLICITADO 

3.1. Os quantitativos solicitados para esta contratação basearam-se no histórico de consumo dos itens conforme 

histórico de consumo registrado na última contratação (Ata de Registro de Preços n° 23/2017, decorrente do PE 

24/2017), considerando-se o aumento da demanda em aproximadamente 10%, em virtude da imprevisibilidade de 

possíveis novas demandas.  

4. JUSTIFICATIVA PARA FORMAÇÃO DE LOTES 

4.1. Não se aplica para a contratação em tela porque, conforme justificado, há o entendimento de que a 

organização de eventos, que compreende desde a sua concepção, planejamento, preparo e execução, é serviço único 

em sua finalidade e que, para o bom andamento das atividades, deverá ser organizado por prestador único.  

4.2. Os quantitativos previstos para cada elemento que constitui este objeto serão controlados individualmente, 

pois diferentes itens, fornecimentos e serviços técnicos especializados serão demandados em quantidades e 

condições diferenciadas para cada evento. 

5. METODOLOGIA UTILIZADA PARA A AVALIAÇÃO DO CUSTO 

5.1. Preços obtidos a partir de pesquisa de mercado efetuada junto a fornecedores do setor, bem como por meio 

de valores homologados em pregões eletrônicos de diferentes órgãos que contrataram objeto similar. 

5.2. O critério de avaliação das propostas comerciais baseou-se no preço por item. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas correrão pelo Elemento de Despesa de nº 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 – Exposições, Congressos, 

Conferências, Seminários e Cursos. 

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

7.1. O objeto deverá ser entregue conforme a necessidade do Coren-SP. 

7.2. Os serviços poderão ser demandados imediatamente a partir do início da vigência contratual, respeitados os 

prazos mínimos para solicitação conforme cláusulas abaixo, e serão prestados sob demanda, de acordo com o 

período e itens especificados em requisição emitida pela Contratante, a depender da programação de cada evento. 

7.3. O presente objeto estará circunscrito, em sua execução, a todo o estado de São Paulo, sendo que a maioria 

dos eventos ocorrerão nas unidades do Coren-SP, conforme indicado no tópico 3. Local de Prestação dos Serviços do 

Anexo II – Especificações Técnicas.  

7.4. A data, o período, o horário e o local de realização de cada evento serão estipulados em requisição, emitida 

pela Contratante e encaminhada por meio eletrônico (e-mail) à Contratada com antecedência mínima de 7 (sete) 

dias úteis. 

7.4.1. Requisições que envolvam a locação de espaços deverão ser encaminhadas à Contratada com 

antecedência de 15 (quinze) dias úteis. 

7.5. A Contratante poderá solicitar novos itens a qualquer tempo, inclusive durante a realização do evento, 

aditando-os à requisição inicial. Caso as novas solicitações não possam ser atendidas, a Contratada deverá apresentar 

justificativa no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do encerramento do evento. 

7.6. Caso algum item apresente falha ou vício de fabricação, não estiver adequado ou não atender às 

especificações descritas a Contratada deverá, às suas expensas, efetuar a substituição do item imediatamente à 

notificação ou em prazo que não comprometa a realização ou a continuidade do evento. 
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8. VIGÊNCIA CONTRATUAL  

8.1. A contratação deverá vigorar por um período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação 

limitada a sessenta meses de vigência total, conforme estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993, Art. 57, II. 

9. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA PELA EMPRESA 

9.1. Deverão ser apresentados os seguintes complementos: 

9.1.1. Certificado de cadastro no Ministério do Turismo como prestador de serviços de organização de 

congressos, convenções e eventos congêneres, nos termos do Art. 43 do Decreto nº 7.381/2010 e do Art. 

22 da Lei Federal 11.771/2008. 

9.1.2. Planilha de Formação de Preços, a ser preenchida conforme tópico 10. Relação Detalhada de 

Elementos e Valores Estimados do Anexo II, e Anexo III – Modelo de Proposta e Planilha de Formação de 

Preços. 

9.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando o bom desempenho da Contratada em serviços compatíveis com o objeto desta contratação, 

para o que serão considerados como referência: 

9.1.3.1. Realização de 1 (um) ou mais eventos com público de 50 a 200 pessoas; 

9.1.3.2. Realização de 1 (um) ou mais eventos com público de 201 a 500 pessoas; 

9.1.3.3. Comprovação de que nos eventos realizados foram utilizados, minimamente: 

d) locação e instalação de equipamentos e recursos áudio visuais, tais como: projetores e 

telas de projeção; datashow, microfones de bastão e de lapela;  

e) coordenação de Staff, tais como: serviço de recepção e de credenciamento; 

operadores de recursos áudio-visuais e cobertura fotográfica; 

f) ornamentos no ambiente e fornecimento de itens personalizáveis. 

9.1.3. Procuração ou documento similar que ateste a nomeação de preposto titular e substituto 

designados para acompanhamento da execução contratual, acompanhado do currículo profissional do 

nomeado, comprovando os requisitos do tópico 4.1 do Anexo II – Especificações Técnicas. 

10. GARANTIA OU PRAZO DE VALIDADE PARA OS MATERIAIS E PRODUTOS  

10.1. Será exigida garantia mínima de 90 (noventa) dias para os materiais fornecidos, a contar do Termo de 

Recebimento Definitivo, sem prejuízo da garantia legal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Código de Defesa do Consumidor). 

10.2. Para os produtos a serem fornecidos nos eventos que contarem com prazo de validade, estes deverão estar 

dentro do prazo, não sendo aceitos produtos próximos do vencimento. 

11. GARANTIA CONTRATUAL 

11.1. Será exigida garantia contratual equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do contrato. 

12. VISITA TÉCNICA (VISTORIA) 

12.1. Não aplicável ao objeto. 

13. AMOSTRA/DEMONSTRAÇÃO/DEGUSTAÇÃO 

13.1. Não requerido para o objeto. 

14. LISTA DE OCORRÊNCIAS, SANÇÕES E MULTAS 
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14.1. As seguintes ocorrências, durante a execução contratual, poderão ser objeto de sanção à contratada: 

ITEM  DESCRIÇÃO AFERIÇÃO GRAU 

1 

Atraso no início das atividades gerais e/ou específicas do contrato, 

tais como: montagem/desmontagem, serviço de recepção, mestre de 

cerimônia, coordenador do evento e demais serviços terceirizados. 

Por hora 03 

2 
Apresentar ou permitir profissionais ou colaboradores sem 

qualificação técnica para executar os serviços contratados. 

Por pessoa/  

ocorrência 
03 

3 

Apresentar ou permitir profissionais ou colaboradores trajando 

uniforme ou vestimentas inadequadas ou em mal estado de 

conservação e uso. 

Por pessoa/  

ocorrência 
03 

4 
Permitir a presença dos profissionais e colaboradores sem crachá de 

identificação, quando tal uso for solicitado. 

Por pessoa/  

ocorrência 
01 

5 
Entregar material com impressão em desacordo ou com qualquer 

divergência de cor, arte, tamanho e formato. 

Por item/ 

ocorrência 
02 

6 

Entregar material com qualidade ou quantidade inferior ao 

contratado e/ou com qualquer divergência de cor, arte, tamanho, 

formato, gramatura e espessura. 

Por item/ 

ocorrência 
02 

7 
Entregar material em desacordo ou com qualquer divergência de 

funcionalidade. 

Por item/ 

ocorrência 
02 

8 
Entregar arranjo floral em desacordo ou com qualquer divergência de 

tamanho, qualidade ou quantidade. 

Por item/ 

ocorrência 
02 

9 Entregar bebida fora do prazo de validade (quando aplicado). 
Por item/ 

ocorrência 
03 

10 Entregar bebida mal acondicionados/refrigerados (quando aplicado). 
Por item/ 

ocorrência 
03 

11 
Entregar bebidas em quantidades inferiores ao contratado (quando 

aplicado). 

Por item/ 

ocorrência 
03 

12 

Apresentar material e serviço de infraestrutura e/ou de 

equipamentos em desacordo com o especificado, inadequado ou 

insuficiente para o apoio e suporte dos serviços oferecidos.  

Por item/ 

ocorrência 
03 

13 

Apresentar material de estrutura e/ou de equipamentos danificados 

ou em mal estado de conservação e uso e que estejam em desacordo 

com as normas técnicas e de segurança vigentes. 

Por item/ 

ocorrência 
03 

14 
Apresentação musical em desacordo com o repertório musical 

estabelecido pela contratante. 
Por ocorrência 01 

15 
Apresentar serviços terceirizados de apoio e/ou suporte em 

desacordo com o especificado, inadequado ou insuficiente. 
Por ocorrência 03 

16 

Apresentar materiais de apoio e/ou suporte em mal estado de 

conservação e uso e em desacordo com as normas técnicas e de 

segurança vigentes. 

Por ocorrência 03 

17 

Atraso na entrega de documentação complementar e acessória 

exigida no edital e no instrumento contratual, considerando o prazo 

previsto 

Por documento  

e por dia 
01 

18 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas 

Por item e por dia, 

quando couber 
01 

14.2. As ocorrências listadas no item anterior serão convertidas em multa conforme a tabela de correspondência 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 17/58 

 

abaixo: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o total do contrato 

02 0,15% (quinze centésimos por cento) sobre o total do contrato 

03 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) sobre o total do contrato 

15. DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATANTE 

15.1. Solicitar o serviço à Contratada com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis em relação à data 

de inicio ou de realização dos eventos em suas dependências ou, quando para execução, não exigir locação 

de espaço, e de 15 (quinze) dias úteis em relação à data de realização dos eventos quando houver 

necessidade de locação de espaço. 

15.2. No caso de haver pedidos em prazos menores, o atendimento da demanda estará sujeito à 

confirmação de disponibilidade por parte da Contratada. 

15.3. Fornecer à Contratada arquivos finais contendo arte gráfica e conteúdo revisado a serem utilizados 

na impressão e personalização dos elementos da Seção III - Itens Personalizáveis, conforme tópicos 6 e 10 

do Anexo II - Especificações Técnicas. 

15.4. Assegurar que, em suas dependências, as instalações estarão adequadas para a prestação do 

serviço, plenamente abastecido de água encanada e pontos de energia elétrica para utilização dos 

equipamentos necessários. 

15.5. Disponibilizar profissional responsável pelo gerenciamento dos eventos do Coren-SP (Área Técnica) 

para acompanhamento integral do planejamento, execução e operacionalização das atividades. 

15.6. Disponibilizar profissional responsável pela fiscalização da execução contratual (Área 

Administrativa), a quem a Contratada deverá se reportar direta e formalmente em razão de quaisquer 

necessidades relativas ao objeto desta contratação. 

16. DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATADA 

16.1. Atender aos eventos, que poderão ser realizados tanto na capital quanto nos municípios do interior 

e litoral do Estado de São Paulo, ciente de que o expediente da execução dos serviços poderá ser estendido 

até a finalização de cada evento. 

16.2. Disponibilizar todos os materiais, equipamentos e demais recursos de uso temporário que 

compõem o presente objeto em perfeitas condições de conservação, uso e funcionamento, sem quaisquer 

danos ou avarias, inclusive em seus acessórios e componentes.  

16.2.1 A Contratada deverá responsabilizar-se pela preservação destes itens, incluindo-se o 

transporte, acondicionamento e manuseio dos mesmos também nas dependências do Coren-SP. 

16.3. Indicar preposto local atuante em todo o Estado de São Paulo, bem como representante substituto 

eventual, que manterá interlocução direta com a Contratante por meio da área técnica e dos fiscais 

contratuais. 

16.4. Disponibilizar endereço comercial, endereço eletrônico e números de telefones fixo e móvel que 

permitam contato imediato entre a Contratante o preposto da Contratada antes, durante e depois da 

realização do evento. 

16.5. Apresentar notas fiscais segregadas entre Nota Fiscal de Serviços Prestados e Nota Fiscal de Venda 

de Mercadoria, conforme legislação em vigor. 
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16.5.1 Para fins de comprovação de valor efetivamente pago na locação de espaços, bem como 

aferição da Taxa de Administração (TA), a Contratada deverá apresentar cópia autenticada do 

referido documento fiscal emitido. 

16.6. Realizar o pagamento de todos os impostos e contribuições referentes à contratação de serviços e 

de recursos humanos para a prestação dos serviços deste objeto contratual.  

16.7. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas, observando as datas, os 

quantitativos mínimos definidos por solicitação, os horários e locais de realização de cada serviço constantes 

na requisição encaminhada. 

16.8. Quando houver necessidade de deslocamento de profissionais para a prestação dos serviços, as 

despesas decorrentes ficarão às expensas da Contratada. 

16.9. Guardar sigilo quanto a todo material produzido, digital ou impresso, bem como da marca do 

Coren-SP, considerando que os direitos de uso dos materiais pertencem à Contratante. 

16.10. Reportar-se diretamente aos fiscais de contrato do Coren-SP a fim de diligenciar, sempre que 

necessário, as ocorrências relativas ao objeto desta contratação. 

17. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 O Coren-SP, visando o cumprimento de sua missão de fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da 

enfermagem, realiza ao longo do ano diversas atividades: 

a) Difusão das determinações, decretos e resoluções temáticas relativas à formação das Comissões de Ética 

nas instituições de saúde do Estado de São Paulo; 

b) Ações de Educação Permanente com vistas ao aprimoramento dos profissionais de Enfermagem, a fim 

de melhorar a qualidade de assistência à saúde no estado de São Paulo; 

c) Promoção de diálogos públicos com o objetivo de aprimorar as políticas para a saúde e implementar 

estratégias que ampliarão os debates e melhorias relativos exercício profissional da Enfermagem. 

 Por esta razão, faz-se necessário contratar apoio operacional especializado na promoção de eventos, 

sobretudo por não ser esta a atividade-fim do Conselho. As atividades poderão ocorrer em datas distintas ou 

simultaneamente em diferentes locais, demandando recursos logísticos, humanos e materiais, bem como a eventual 

locação de espaço físico a depender das características do evento. 

 Analogamente à atuação das empresas organizadoras de eventos no âmbito privado, a prospecção e locação 

de espaços fará parte do escopo da Contratada (Coordenação de Planejamento). Por este motivo, será permitida a 

subcontratação para a Seção V - Elementos de Valor Variável (Locação de Espaços), em virtude da impossibilidade 

operacional de a Administração gerenciar locações de espaço dentro dos prazos necessários para a realização de seus 

eventos.  

 Em suas últimas contratações, decorrentes dos Pregões Eletrônicos PE 12/2016 (PA 287/2016) e PE 24/2017 

(PA 84/2017), o Coren-SP registrou preços para os serviços em questão, conforme Art. 3 do Decreto nº 7.982/2013, 

pois esta pareceu a melhor opção devido à imprevisibilidade da agenda de eventos e suas respectivas demandas, de 

difícil mensuração em quantidades exatas pelo período de um ano.  

 No entanto, em razão de posicionamento manifesto no Acórdão nº 1712/2015 - Plenário do Tribunal de 

Contas da União, o Coren-SP propõe que estes serviços sejam realizados mediante a celebração de um Contrato de 

Prestação de Serviços, no qual prevalece o entendimento de que os eventos realizados pelo Coren-SP cumprem 

função institucional de natureza continuada. 

 Assim, para o bom desempenho das atribuições do Conselho, entende-se recomendável a vigência 
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contratual de 12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Art. 57, II, da Lei nº 

8.666/1993. 

18. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 

18.1. Está prevista a realização de 70 (setenta) eventos entre o período de setembro de 2018 a setembro de 2019, 

conforme agenda institucional do Coren-SP. 

18.2. Do total estimado, cerca de 70% dos eventos ocorrerão na região metropolitana de São Paulo e 30% nos 

demais municípios do Estado. 

18.3. Quanto ao dimensionamento, aproximadamente 70% dos eventos serão dirigidos à faixa de público com até 

200 participantes, e 30% à faixa de 201 a 500 participantes. 

19. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E PELO RECEBIMENTO 

DEFINITIVO/MENSAL DO OBJETO 

19.1. Área Técnica: Alessandra Azanha, matrícula nº 984, Assessora Técnica de Eventos – telefone (11) 3225-6372 – 

endereço eletrônico eventos@coren-sp.gov.br. 

19.2. Área Administrativa: Alex Cunha Ramos, matrícula n° 959, Agente Administrativo; e Cláudia Midori Tanabe 

Galvão, matrícula n° 992, Agente Administrativo/Coordenação – telefone (11) 3225-6385 – endereço eletrônico 

eventos@coren-sp.gov.br. 

mailto:eventos@coren-sp.gov.br
mailto:eventos@coren-sp.gov.br
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ANEXO II – Especificações Técnicas 

Pregão Eletrônico nº 20/2018 – Processo Administrativo nº 1221/2018 

1. OBJETO 

1.1. Serviços de organização e execução de eventos, contemplando o fornecimento de infraestrutura, 

equipamentos, mão de obra e demais recursos necessários à realização das atividades previstas pelo Coren-SP.  

1.2. Entende-se pelo serviço de organização de eventos o apoio técnico, administrativo e de pessoal, inclusive 

nas fases de montagem e desmontagem (pré e pós-evento), cabendo à Contratada, sempre que demandado pela 

Contratante, assessorá-la no planejamento, dimensionamento e operacionalização, entre outras atividades inerentes 

às programações. 

1.3. Está prevista a realização de 70 (setenta) eventos entre o período de Setembro de 2018 a Setembro de 

2019, conforme agenda institucional do Coren-SP. 

1.4. Do total estimado, cerca de 70% dos eventos ocorrerão na grande São Paulo e 30% nos demais municípios 

do Estado de São Paulo. 

1.5. Quanto ao dimensionamento, aproximadamente 70% dos eventos serão dirigidos à faixa de público com até 

200 (duzentos) participantes, e 30% à faixa de 201 a 500 participantes. 

2. REGRAS GERAIS E REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A prestação de serviço de organização de eventos se dará em âmbito estadual, nas dependências do Coren-

SP, hotéis ou instalações de instituições parceiras que possuam estrutura de auditório, e compreenderá: 

2.1.1. Coordenação de planejamento: acompanhamento dos projetos juntamente à Contratante, 

incluindo participação em reuniões preparatórias, supervisão administrativa, logística, financeira e de 

cerimonial e protocolo. 

2.1.2. Planejamento: elaboração de plano detalhado com relação nominal dos profissionais que atuarão 

no evento, projeto de decoração e listagem de utensílios, materiais e equipamentos a serem utilizados e 

demais informações relevantes à execução das atividades propostas. 

2.1.2.1. O Plano de Organização deverá ser entregue à Contratante em documento impresso e 

arquivo digital editável em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação da Contratante. 

2.1.2.2. Cada evento possuirá formatação própria, devendo haver previamente a devida 

comunicação entre as partes para definição dos materiais e serviços envolvidos em sua produção. 

2.1.3. Coordenação de produção: acompanhamento da operacionalização dos eventos, incluindo serviços 

de recepção, de translado, de alimentos e bebidas e de plenário dos eventos, entre outros recursos 

necessários à realização desses. 

2.1.4. Produção: organização, execução e preparo da infraestrutura física e logística dos eventos e equipe 

envolvida, tanto ao longo de sua realização quanto nas etapas pré e pós-evento, abrangendo as seguintes 

atividades: 

2.1.4.1. Prestação de suporte operacional aos palestrantes, solicitando arquivos de 

apresentação, verificando o funcionamento e compatibilidade daqueles com os equipamentos de 

projeção e as ferramentas de informática disponíveis para o evento. 

2.1.4.2. Acompanhamento da montagem e teste de equipamentos audiovisuais, bem como 

verificação quanto ao funcionamento e compatibilidade com os equipamentos de projeção e 

demais ferramentas de informática disponíveis para o evento. 
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2.1.4.3. Providências quanto ao transporte, acondicionamento, entrega e descarregamento dos 

materiais e equipamentos nos locais indicados pela Contratada. 

2.1.4.4. Confecção de mapas de marcação de assentos em mesas de apresentação e debates e 

demais procedimentos de cerimonial e protocolo. 

2.1.4.5. Prospecção de novos espaços para a realização dos eventos quando solicitado, em 

conformidade com as necessidades e mediante aprovação da Contratante. 

2.1.4.6. Solicitação de apoio, serviços e licenças juntamente ao poder público quando necessário. 

2.1.5. Recepção: disponibilizar equipe de recepção, preferencialmente fixa, para cada evento planejado, 

oferecendo suporte ao público, aos convidados e aos colaboradores do Coren-SP sempre que necessário, 

contemplando: 

2.1.5.1. Credenciamento e inscrição de participantes, gerenciamento de listas de frequência e 

espera, recolhimento dos formulários de avaliação, bem como a tabulação desses dados em 

sistema informatizado para apresentação em relatório, conforme previsto no tópico 2.1.7.1. 

2.1.5.2. Preparação e entrega de material aos participantes e convidados, inclusive montagem de 

kits, pastas e fichários. 

2.1.6. Atendimento: prontidão para o fornecimento de informações e acompanhamento de palestrantes, 

convidados e público inscrito nos eventos quanto às eventuais necessidades e dúvidas que surgirem ao 

longo da realização. Inclui averiguar as necessidades no interior da sala de convidados, onde os palestrantes 

se organizam previamente às apresentações. 

2.1.7. Monitoramento e avaliação: acompanhamento e utilização de métricas para mensuração, bem 

como análise qualitativa dos resultados atingidos a cada evento realizado, compreendendo a quantidade de 

participantes, a opinião do público em relação aos serviços prestados e materiais fornecidos pela 

Contratada ao longo do evento, bem como em relação ao conteúdo abordado nas atividades realizadas pelo 

Coren-SP. 

2.1.7.1. Ao término de cada evento, a Contratada deverá apresentar à Contratante relatório de 

atividades com fotos do serviço prestado a fim de atestar a sua execução. 

2.2. Os serviços deverão ser prestados sob demanda de acordo com o período e itens especificados em 

requisição própria, emitida em dia útil, para cada evento planejado pela Contratante.  

2.2.1. Os eventos ocorrerão, preferencialmente, entre 2ª e 6ª feira no período das 07h00 às 18h00, 

podendo eventualmente ser realizados aos sábados em casos específicos e pontuais. 

2.2.2. Poderão ocorrer eventos simultâneos a depender das necessidades do Coren-SP.  

2.2.3. Ainda que o espaço disponibilizado para realização dos eventos possua recursos próprios 

semelhantes aos itens contratados, a Contratada obriga-se ao fornecimento de todos os itens solicitados ou 

a descontar os valores dos respectivos elementos e quantitativos de sua responsabilidade que deixaram de 

ser providenciados ou deliberadamente não foram utilizados. 

2.2.3.1. A regra acima se aplica mormente à locação de espaço para realização de eventos, 

cabendo à Contratada fornecer previamente à requisição da Contratante a relação completa de 

itens disponibilizados pela infraestrutura do local selecionado para realização das atividades. 

2.3. A Contratante se compromete a atender os prazos para encaminhamento das artes finais, quando se tratar 

de bens que a requeiram, conforme descrito no item 6.1 deste Anexo. 
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2.4. As quantidades definidas para esta solicitação são estimativas passíveis de contratação que, embora muito 

fiéis à agenda anual de eventos do Coren-SP, não obrigam à Contratante executá-las em sua totalidade durante a 

vigência do contrato. 

2.5. A Contratante reserva-se o direito de fazer uso de profissionais cedidos ou do próprio quadro de servidores, 

quando possível, para realizar os serviços relacionados ao tópico 2.1, sem obrigação de contratação e em 

circunstância na qual a Contratada estará isenta de responsabilidade sobre esses. 

3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Quaisquer das unidades de atendimento da Contratante, conforme endereços abaixo indicados: 

UNIDADE ENDEREÇO 

São Paulo/Sede Al. Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01331-000  

São Paulo/Coren Educação R. Dona Veridiana, 298, Vila Buarque, São Paulo - SP, CEP 01238-010 

São Paulo/NAPE Santo Amaro R. Amador Bueno, 328, Sala 1, Santo Amaro, São Paulo - SP, CEP 04160-010 

Guarulhos R. Morvam Figueiredo, 65, Conj. 62 e 64, Centro, Guarulhos - SP, CEP 07090-010 

Osasco R. Cipriano Tavares, 130, Sala 01, Centro, Osasco - SP, CEP 06010-100 

Santo Andre R. Dona Elisa Fláquer, 70, 3º andar, Salas 31, 36 e 38, Centro - CEP 09020-160 

NAPE Alto Tietê 
R. Cabo Diogo Oliver, 248, térreo, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes - SP, CEP 
08710-500 

Araçatuba R. José Bonifácio, 245, Centro, Araçatuba - SP, CEP 16010-380 

Botucatu R. Brás de Assis, 235, Vila dos Lavradores, Botucatu - SP, CEP 18609-096 

Campinas R. Saldanha Marinho, 1046, Botafogo, Campinas - SP, CEP 13013-081 

Marília Av. Rio Branco, 262, Alto Cafezal, Marília - SP, CEP 17502-000 

Itapetininga R. Cesário Mota, 418, Centro, Itapetininga - SP, CEP 18200-020 

Presidente Prudente Av. Washington Luiz, 300, Centro, Presidente Prudente - SP, CEP 19010-090 

NAPE Registro 
Av. Prefeito Jonas Banks Leite, 456, Salas 202/203, Centro, Registro - SP, CEP 
11900-000 

Ribeirão Preto 
Av. Presidente Vargas, 2001, Conj. 194, Jd. América, Ribeirão Preto - SP, CEP 
14020-260 

Santos Av. Dr. Epitácio Pessoa, 214, Embaré, Santos - SP, CEP 14020-260 

São José do Rio Preto 
Av. Alberto Andaló, 3764, Vila Redentora, São José do Rio Preto - SP, CEP 
15015-000 

São José dos Campos 
Av. Dr. Nelson D’Ávila, 389, Sala 141ª, Centro, S. José dos Campos - SP, CEP 
12245-030 

3.2. Em quaisquer outros locais indicados pela Contratante dentro do Estado de São Paulo, o que compreende 

majoritariamente as seguintes possibilidades: 

3.2.1.  Hotéis que preencham os requisitos mínimos que o classifiquem como ‘quatro estrelas’ segundo a 

Portaria nº 100/2011 do Ministério do Turismo 

3.2.2. Instalação tais como teatros, auditórios, centros de convenções, salões, estruturas montadas 

especificamente para a realização de determinados eventos, entre outras, que deverão atender a escolha do 

espaço a ser feita pela Contratante. 

3.3. Para os casos previstos no tópico anterior, a Contratada deverá se atentar rigorosamente às especificações 

do tópico 9. Seção V – Elementos de Valor Variável (Locação de Espaços) deste Anexo. 

4. RECURSOS HUMANOS 

4.1. A Contratada deverá designar preposto local, com experiência na área de organização de eventos, enquanto 
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responsável pelo atendimento das demandas do Coren-SP. Caso este representante se ausente por qualquer motivo, 

a empresa deverá nomear substituto para cobertura do período de ausência do primeiro.  

4.1.1. O representante deverá atender com agilidade as demandas apresentadas, organizar e coordenar 

as atividades de responsabilidade da Contratada e ter capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 

previstos no contrato, de acordo com o Art. 68 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

4.1.2. O representante deverá participar de reuniões de alinhamento quando convocado, inclusive 

presenciais. Se facultada sua presença, poderá ser representado pelo Coordenador de Evento contratado 

(conforme elemento n° 1, da planilha constante no tópico 9 deste Anexo). 

4.1.3. Ao representante designado é facultado acumular a função de Coordenador de Eventos, desde que 

em conformidade com as especificações deste Anexo. 

4.2. Sempre que formalmente solicitado, a Contratada deverá apresentar lista tríplice contendo nomes e 

currículos dos profissionais relacionados aos elementos da Seção I – Serviços Especializados, conforme tópico 9 

deste Anexo, para fins de comprovação das especificações e seleção por parte da Contratante.  

4.3. Serviços distintos deverão ser executados por profissionais distintos, sob pena do não pagamento de mais 

de um serviço realizado por um mesmo profissional. Nesse caso será feito o pagamento pela atribuição de menor 

custo, não isentando a Contratada de ser penalizada pela não apresentação do profissional que realizaria o serviço 

previsto. 

4.4. Todos os profissionais contratados deverão observar o seguinte protocolo: agir com presteza, polidez e 

cortesia sob qualquer circunstância; apresentar-se em uniformes ou traje social clássico, cabelos presos ou 

adequadamente penteados, maquiagem leve e barba feita ou aparada.  

4.5. A Contratada deverá orientar e, se necessário, substituir qualquer empregado que se comporte de modo 

inconveniente ou incompatível com os valores e a cultura de eventos da Contratante – neste último caso mediante e 

imediatamente após notificação.  

4.6. Caberá à Contratada o cumprimento de toda legislação trabalhista no que se refere aos profissionais 

contratados para a prestação do objeto, em especial às relativas à jornada diária máxima de trabalho e o tempo de 

descanso sem comprometer a prestação dos serviços. 

4.7. Na proposta de preços, o valor da diária de 8 (oito) horas deverá considerar um intervalo de 2 (duas) horas 

adicionais, período esse destinado ao almoço, além de despesas com uniforme, transporte e alimentação dos 

profissionais prestadores dos serviços contratados. 

4.8. A diária dos intérpretes consecutivos ou simultâneos será de 06 (seis) horas, devendo ser observados na 

proposta os valores de referência atualmente previstos pelo Sindicato Nacional dos Tradutores - SINTRA.  

4.8.1. A Contratada deverá apresentar os nomes e currículos dos profissionais previamente à execução do 

serviço para análise e aprovação da Contratante. 

4.9. Consideram-se idiomas básicos, para fins desta licitação, o inglês, o espanhol e o francês. Os demais idiomas 

são considerados raros. 

5. EQUIPAMENTOS E INSUMOS  

5.1. Os equipamentos deverão ser entregues no local do evento ao representante da Contratante, instalados e 

testados, com antecedência acordada entre as partes.  

5.1.1. Nos eventos realizados nas dependências da Contratante, a Contratada disporá do espaço, para 

realização de quaisquer procedimentos necessários, no dia útil anterior a data do evento, se possível. A 

montagem e a desmontagem deverão ser realizadas no horário de funcionamento da respectiva unidade, 
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normalmente no período compreendido entre 07h00 e 17h00.  

5.1.1. Todos os insumos necessários para a devida realização dos serviços contratados, bem como do 

devido funcionamento de equipamentos (inclusive papel sulfite A4, toners, extensões, estabilizadores de 

voltagem, baterias, materiais de escritório e outros) deverão ser supridos pela Contratada, de modo que 

permaneçam totalmente operantes e seus custos devem ser considerados na proposta.  

6. ITENS PERSONALIZÁVEIS 

6.1. Sobre os itens personalizáveis com arte a ser definida pela Contratante e sujeitos à prova, conforme Seção 

III - Itens Personalizáveis, tópico 9 deste Anexo. 

6.1.1. Após a emissão da requisição e do encaminhamento pela Contratante à Contratada de conteúdo 

em arquivo digital, por meio eletrônico, deverão ser respeitados os seguintes prazos: 

a) Prova digital: retorno, por parte da Contratada, via e-mail, plataforma FTP ou similar, 

em até 1 (um) dia útil a contar do envio do arquivo digital pela Contratante.  

b) Da prova impressa: retorno, por parte da Contratada, em até 3 (três) dias úteis a partir da 

aprovação da prova digital, podendo ser dispensada a critério da Contratante.  

c) Da totalidade do material: entrega, por parte da Contratada, em até 2 (dois) dias úteis, a contar 

da aprovação da prova impressa ou 4 (quatro) dias úteis a contar da digital, caso a Contratante opte 

por dispensar aquela. 

7. INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO 

7.1. Os móveis colocados à disposição da Contratante deverão estar em bom estado de conservação e 

manutenção, não podendo apresentar arranhões visíveis, estofamento manchado, furado ou rasgado, vidros 

trincados ou quebrados, marcas de ferrugem ou revestimentos descascados, estruturas instáveis, descoladas ou 

quebradiças, bem como qualquer outro defeito que possa colocar em risco a segurança dos usuários desses artigos e 

do público geral. 

7.2. No caso de montagem de estandes, estruturas e instalações elétricas, a Contratada deverá registrar as 

respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no órgão competente, de acordo com a legislação e 

normas em vigor. 

8. ORNAMENTAÇÃO 

8.1. O elemento n°68 da Seção IV - Outros Elementos, que se refere a arranjo floral predominantemente linear, 

terá sua medida feita entre as extremidades da base, a partir das folhagens mais externas, com previsão de largura 

de 1,0m ou adaptação de formato que não implique em alteração de valor. 

8.2. O elemento n° 69 do Seção IV - Outros Elementos, que se refere a arranjo floral para centro de mesa, 

eventualmente poderá ser solicitado em formato diverso do especificado, desde que isso não implique em alteração 

de valor e seja prévia e formalmente requisitado pela Contratante. Nesse caso, a menor medida do arranjo deverá 

ser igual ao diâmetro especificado (0,5m). 

9. SEÇÃO V - ELEMENTOS DE VALOR VARIÁVEL (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS) 

9.1. Poderá haver ocasiões específicas em que a Contratante demandará locação de espaço para realização de 

eventos, para o que a Contratada deverá realizar trabalho de prospecção e apresentar soluções que atendam às 

especificações mínimas discriminadas abaixo.  

9.1.1. Excepcionalmente, a Contratada poderá sugerir instalações diversas do especificado em suas 

características e dimensões, desde que satisfeitas as necessidades do Coren-SP e mediante aprovação. 
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9.1.2. A Contratante poderá, a depender do evento, demandar espaços com outras características, desde 

que estas não ultrapassem a capacidade operacional prevista para a execução deste objeto. 

9.1.3. À Contratada estará assegurado o pagamento de Taxa de Administração (TA) em percentual 

estimado pelo Coren-SP após pesquisa de mercado, conforme tópico 9.8 deste Anexo. 

9.2. Todos os espaços e ambientes mencionados no quadro a seguir deverão estar de acordo com todas as 

especificações pertinentes contidas neste Anexo, além de possuir: 

9.2.1. Ar condicionado, ponto lógico de internet e acesso wireless. 

9.2.2. Ambientes em totais condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. 

9.2.3. Estacionamento com vagas em número suficiente para ao menos 50% da capacidade do auditório 

ou do público total estimado para o evento. 

9.2.4. Instalações sanitárias dimensionadas e compatíveis com o número de pessoas previsto para os 

eventos, inclusive no que se refere ao atendimento de pessoas com necessidades especiais.  

9.2.5. Instalações adequadas para preparo e manipulação de alimentos quando a natureza do evento 

assim o exigir, tais como estrutura de copa e cozinha, com superfícies ou mesas de apoio. 

9.2.6. Estrutura compatível com o previsto no tópico 3 deste Anexo. 

Descrição 
Resumida 

Descrição Completa 
Unidade 

de locação 

Sala  
Metragem mínima de 150m², ar condicionado, ponto lógico de internet e acesso 
wireless, conforme leiaute solicitado pela Contratante e detalhamento contido no tópico 
9 do Anexo II - Especificações Técnicas. 

Diária 
(12h) 

Conjunto 
de Salas  

Até 06 ambientes distintos: uma sala com metragem mínima de 150m², conforme leiaute 
solicitado pela Contratante, e as demais salas adjacentes para conferência, com área 
mínima de 50m². Deverá atender ao detalhamento contido no tópico 9 do Anexo II - 
Especificações Técnicas. 

Diária 
(12h) 

Auditório 
para 250 

PAX 

Espaço do tipo auditório, privativo, amplo, mobiliado, climatizado e apropriado para 
realização de encontros, seminários ou palestras. Deverá comportar no mínimo 250 
(duzentos e cinquenta) participantes. O espaço deve ser separado em três ambientes 
distintos, sendo um para recepção e credenciamento do público geral, outro para 
recepção e acomodação de autoridades que irão compor a mesa diretora do evento (Sala 
Vip) e outro para a realização do evento propriamente dito. Deverá atender ao 
detalhamento contido no tópico 9 do Anexo II - Especificações Técnicas. 

Diária 
(12h) 

Auditório 
para 400 

PAX 

Espaço do tipo auditório, privativo, amplo, mobiliado, climatizado e apropriado para 
realização de encontros, seminários ou palestras. Deverá comportar no mínimo 400 
(quatrocentos) participantes. O espaço deve ser separado em três ambientes distintos, 
sendo um para recepção e credenciamento do público geral, outro para recepção e 
acomodação de autoridades que irão compor a mesa diretora do evento (Sala Vip) e 
outro para a realização do evento propriamente dito. Deverá atender ao detalhamento 
contido no tópico 9 do Anexo II - Especificações Técnicas. 

Diária 
(12h) 

9.3. Durante todo o transcorrer das atividades, incluindo-se as etapas pré e pós-evento, a Contratada ficará 

responsável pela limpeza, higiene e manutenção de todas as instalações, especialmente sanitários, providenciando 

todos os insumos necessários, tais como cestos de lixo, sacos plásticos, vassouras, baldes, rodos, material de limpeza 

pesada, toalhas descartáveis, sabonete líquido, papel higiênico, entre outros. 

9.3.1. A Contratada deverá contar, ainda, com profissionais de manutenção e limpeza em número 

suficiente para a adequada e confortável condução do evento. 
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9.3.2. O serviço de limpeza sempre estará previsto nas requisições encaminhadas à Contratada. 

9.4. Nas ocasiões em que, por conveniência da Contratante, o evento seja realizado em hotel, com previsão de 

fornecimento de coffee break e o mesmo seja necessariamente oferecido pelo serviço de buffet do próprio hotel, a 

Contratada se responsabilizará pelo atendimento das seguintes exigências:  

9.4.1. Dimensionar adequadamente a logística e a oferta de alimentos e bebidas em conformidade com o 

total de participantes previsto para o evento. 

9.4.2. Assegurar que os convidados sejam servidos satisfatoriamente, sem aglomerações. 

9.4.3. Garantir a oferta de coffee break nos horários acordados com a Contratante, de acordo com a 

programação do evento. 

9.4.4. Providenciar o serviço de coffee break com as seguintes especificações mínimas: 

 Material: utensílios suficientes para adequada apresentação, acondicionamento e distribuição dos 

alimentos, tais como toalhas de mesa, pranchões 2x1, mesas de apoio, copos de vidro e descartáveis, 

xícaras com pires, talheres de inox e descartáveis, travessas, bandejas, pegadores, garrafas térmicas, jarras 

e pratos de apoio de porcelana e descartáveis, recipientes e instrumentos que mantenham a temperatura 

dos alimentos. 

 Complementos: diferentes tipos de açúcar e adoçantes em diferentes versões (sachê ou líquido), 

guardanapos de papel e misturadores. 

 Bebidas: água mineral natural, café, leite, chás variados, chocolate quente, três variações de suco 

natural (laranja, abacaxi, manga, melancia, melão, caju, uva etc) e gelo. 

 Salgados frios: 02 (duas) variações de mini sanduíches embalados individualmente (02 sabores, sendo 

um deles vegetariano no pão light ou integral), pão de queijo, pastas de queijos, patês e biscoitos. 

 Opções de Queijos: branco tipo minas, cottage, estepe, mussarela, prato e provolone. 

 Opções de Frios: blanquet de peru light, copa, lombo canadense, peito de chester defumado, peito de 

peru defumado, presunto sem gordura, rosbife e salame italiano. 

 Opções de Pães: brioche, ciabatta, croissant, francês, baguete com gergelim, integral, italiano, pão de 

forma e torrada. 

 Salgados quentes: 03 (três) tipos entre bauruzinho, croissant recheado, empada de frango ou de 

palmito, esfiha de carne, mini pizza, mini torta de palmito, mini torta de frango, quibe e quiches diversos 

(de queijo, de alho poró, lorraine etc.). 

 Doces: 02 (dois) tipos entre mousses, tortas, bolos de cenoura com cobertura de chocolate, fubá ou 

maçã, bomba de creme ou de chocolate, 02 (duas) variações de petit four, brownie, mini sonho de creme, 

mini torta de limão, mini torta de maçã e muffins. 

9.5. Quando da necessidade de subcontratação de espaços, a Contratada deverá apresentar, no mínimo, 03 

(três) propostas acompanhadas dos respectivos orçamentos, cabendo à Contratante escolher a opção que melhor 

atender às necessidades dos eventos e da Administração. 

9.5.1. Quando não for possível a apresentação de 03 (três) propostas, a Contratante deverá demonstrar 

que o preço está de acordo com a realização de outros eventos no mesmo local. 

9.5.2. No caso de indisponibilidade de instalações que atendam rigorosamente ao padrão especificado, a 

Contratada poderá indicar alternativas de padrão similar, que deverão ser prévia e formalmente aprovadas 

pela Contratante. 
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9.6. O valor da Taxa de Administração (TA), estimado em 8% (oito por cento) do valor da locação de espaços 

após pesquisa de mercado realizada durante a fase de cotação do referido objeto, consiste em remuneração 

assegurada à Contratada tendo em vista o serviço de prospecção de espaços por ela realizado, bem como a 

proporcionalidade assegurada pelo percentual ante o porte do evento. 

9.7. Sobre o valor da nota fiscal emitida pela Contratada incidirão as retenções obrigatórias na fonte, tais como 

IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS 

9.8. As notas fiscais a serem emitidas pela Contratada deverão considerar e conter a somatória do valor da 

subcontratação acrescido dos demais componentes de custo, conforme tabela abaixo: 

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

Valor total reservado para locação de espaços R$ 50.000,00 

Taxa de Administração (TA) 
A ser informada na forma de percentual incidente sobre o 
valor do espaço subcontratado pela Contratada 

8% 

Valor total Valor total destinado à subcontratação, acrescido da TA R$ 54.000,00 

9.8.1. Para fins de pagamento da TA, bem como comprovação dos valores referentes à locação efetuada, a 

Contratada deverá apresentar à Contratante cópia autenticada do referido documento fiscal emitido, 

conforme previsto no tópico 16.1.7.1 do Termo de Referência. 

9.8.2. Caberá à Contratada fornecer, previamente ao envio da requisição de itens por parte da 

Contratante, a relação completa de itens disponibilizados pela infraestrutura do local escolhido para 

realização das atividades, conforme estabelecido no tópico 2.2.3 do Termo de Referência.  

9.8.2.1. O encaminhamento da referida listagem deverá ocorrer juntamente com o Plano de 

Organização a que se refere o tópico 2.1.2.1 deste Anexo. 

10. RELAÇÃO DETALHADA DE ELEMENTOS E VALORES ESTIMADOS 

10.1. A divisão dos itens da planilha abaixo em seções se dá por critérios de organização, uma vez que todos os 

produtos e serviços compõem item único a ser contratado. 

10.2. As tabelas a seguir servirão como modelo de Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, 

documentação complementar exigida para contratação conforme tópico 9.1.2 do Termo de Referência. 

SEÇÃO I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

1 
Coordenador 

de evento 

Profissional com experiência mínima de 1 
(um) ano na função. Sob a supervisão da 
Contratante, será responsável pela 
organização prévia e execução do evento; 
coordena todos os profissionais envolvidos, 
questões logísticas, de protocolo e cerimonial, 
entre outras incumbências inerentes à 
organização dos eventos. Poderá ser 
requisitado, caso necessário, para prestação 
de serviços na fase pré-evento, incluindo a 
formatação, acompanhamento, montagem e 
os testes prévios a serem realizados na 
véspera da realização. 

Diária 
(10h) 

70 R$ 369,33 R$ 25.853,10 
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SEÇÃO I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

2 
Mestre de 
cerimônias 

O profissional deverá ser capacitado, possuir 
experiência mínima de 1 (um) ano na função, 
boa postura, desenvoltura e adequada 
presença de palco, boa dicção, voz adequada 
à apresentação de cerimonial, bem como 
possuir articulação para interpretar e realizar 
possíveis improvisos no cerimonial. Deverá ter 
experiência no trato com autoridades e 
habilidade em lidar com pessoas. 

Diária 
(10h) 

70 R$ 556,30 R$ 38.941,00 

3 Recepcionista 

Profissional capacitado e com experiência na 
atividade de recepção em eventos. Dinâmico, 
com habilidade para lidar com pessoas e trato 
com autoridades. Deverá agir com presteza, 
polidez e cortesia sob qualquer circunstância. 
Apresentar-se em uniforme social clássico, 
com cabelos presos ou adequadamente 
penteados, barba feita ou aparada, 
maquiagem leve e discreta. Deverá atender às 
solicitações dos palestrantes e conferencistas, 
autoridades convidadas, Contratante e 
público geral ao longo da realização do 
evento. Auxiliará no preparo da estrutura de 
recepção e credenciamento no local, 
orientando o público quanto à utilização dos 
equipamentos de informática disponibilizados 
para a finalidade do evento, bem como bem 
realizará a montagem e distribuição de 
materiais e kits. 

Diária 
(10h) 

100 R$ 285,63 R$ 28.563,00 

4 
Paisagismo e 

decoração 

Serviço de jardinagem com fornecimento de 
10 (dez) plantas de tamanho aproximado de 
1,0 m de altura; 05 (cinco) palmeiras Areca de 
aproximadamente 2,0 m de altura; 10 (dez) 
plantas ornamentais de tamanho aproximado 
de 0,5 m de altura. Todas as plantas devem 
ser naturais e apresentadas em cachepôs 
individuais com tamanhos proporcionais à 
altura da planta. 

Serviço 5 R$ 3.975,00 R$ 19.875,00 

5 
Segurança 

diurno 

Atuar em uniforme social, capacitado(a) para 
execução de segurança desarmada. 
Necessária declaração de nada consta da 
Polícia Civil. 

Diária 
(10h) 

10 R$ 306,67 R$ 3.066,70 

6 
Auxiliar de 

serviços gerais 

Profissional capacitado e uniformizado para a 
realização de serviços de limpeza e 
conservação nas dependências do evento e 
cercanias, antes, durante e depois de sua 
realização. Inclui a disponibilização de todo o 
material de limpeza necessário. A Contratada 
poderá fazer exigência por sexo quando 
houver justificativa plausível. 

Diária 
(10h) 

10 R$ 175,84 R$ 1.758,40 

7 
Operador de 

equipamentos 
audiovisuais 

O operador de equipamentos audiovisuais 
deverá ser profissional dinâmico e com 
experiência na atividade de operação de 
equipamentos audiovisuais, capacitado para 
realizar a montagem, desmontagem e 
manutenção dos equipamentos, 
computadores e demais aparelhos 
eletroeletrônicos, bem como operá-los ao 

Diária 
(10h) 

70 R$ 264,17 R$ 18.491,90 
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SEÇÃO I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

longo dos eventos. 

8 
Técnico em 
informática 

O serviço deverá ser executado por 
profissional dinâmico e com experiência na 
atividade de operação de equipamentos de 
informática, capacitado a operar aplicativos 
de processamento de texto, planilha 
eletrônica e banco de dados; deverá ser capaz 
de efetuar configurações de rede, hardware, 
software, identificando e comunicando à 
coordenação do evento sobre a ocorrência de 
eventuais falhas em sua área de atuação que 
estejam além dos seus recursos imediatos de 
reparo. 

Diária 
(10 h) 

20 R$ 274,00 R$ 5.480,00 

9 
Técnico em 
iluminação 

O serviço deverá ser executado por 
profissional capacitado e com experiência na 
atividade de iluminação que será responsável 
pela instalação, realização de testes, ajustes e 
manuseios do sistema de iluminação do 
evento. 

Diária  
(10 h) 

5 R$ 305,44 R$ 1.527,20 

10 
Intérprete 

consecutivo 

Serviço de interpretação consecutiva ou 
simultânea de idiomas básicos (inglês, 
espanhol ou francês), realizado por 
profissional com experiência mínima 
comprovada de 01 (um) ano. 

Diária  
(6h) 

3 R$ 1.244,00 R$ 3.732,00 

11 
Intérprete em 

Libras 

Serviço de interpretação consecutiva ou 
simultânea na Língua Brasileira de Sinais, 
realizado por profissional com experiência 
mínima comprovada de 01 (um) ano. 

Diária 
(6h) 

3 R$ 1.047,50 R$ 3.142,50 

12 
Brigadista de 

incêndio 

Com capacitação para atuar na prevenção, 
abandono e combate a qualquer principio de 
incêndio, auxiliando nos primeiros socorros. 

Diária 
(10h) 

5 R$ 336,80 R$ 1.684,00 

13 UTI Móvel 

Ambulância de plantão devidamente 
equipada com materiais e suprimentos de 
primeiros socorros, tais como oxigênio, 
material de sutura e entubação, material para 
imobilização, medicamentos de urgência e 
primeiro atendimento, cadeira de rodas e 
maca. Deverá disponibilizar atendimento de 
(01) um médico, 01 (um) Enfermeiro e 01 
(um) Condutor de Veículo de Emergência, 
conforme previsto para Unidades de Suporte 
Avançado na portaria MS/SAS 356/2014. 

Diária 
(10h) 

3 R$ 3.663,00 R$ 10.989,00 

14 Carregador 

Profissional capacitado para auxiliar no 
deslocamento, remoção e instalação de 
móveis e qualquer outro objeto, durante a 
montagem, realização, desmontagem e 
demais atividades inerentes ao evento. 

Diária 
(10h) 

10 R$ 210,24 R$ 2.102,40 

15 
Apresentação 

musical 

Música popular brasileira, composição mínima 
de: 01 (um) vocalista, 01 (um) 
violonista/guitarrista e 01 (um) tecladista ou 
baixista (alteração no formato mediante 
aprovação). Inclui projeto de sonorização com 
todos os equipamentos e instrumentos 
necessários (back-line e rider técnico de som e 
luz), montagem de palco e iluminação. 

Show 
(2h) 

5 R$ 6.350,00 R$ 31.750,00 
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SEÇÃO I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

16 
Reportagem 
fotográfica 

Equipe composta por no mínimo 02 
profissionais capacitados, com experiência 
mínima de 01 (um) ano para cobertura 
completa de eventos de grande porte. As 
coberturas devem ser tanto jornalísticas 
quanto institucionais, feitas com 
equipamentos fotográficos e de iluminação 
profissionais. Câmeras digitais reflex, arquivos 
brutos fornecidos em alta resolução 
(3000x2000 pixels), entregues com 
informações de assunto, local, data, 
identificação dos participantes e créditos dos 
fotógrafos. Fotos entregues em DVD ou 
pendrive ao término do evento em formato 
final para impressão, cabendo à Contratada 
eventuais ajustes em softwares de edição de 
imagens. 

Diária 
(10h) 

70 R$ 2.533,33 R$ 177.333,10 

17 
Captação de 

imagens 

Equipe composta por no mínimo 02 (dois) 
profissionais capacitados para realização de 
cobertura completa de eventos de grande 
porte. A cobertura deve possuir tanto um 
caráter jornalístico quanto institucional, feita 
exclusivamente com equipamentos de 
filmagem, microfone e iluminação 
profissionais em formato full hd. A equipe 
deverá proceder conforme orientações e 
necessidades da Gerência de Comunicação do 
Coren-SP.  

Diária 
(10h) 

6 R$ 3.150,00 R$ 18.900,00 

18 
Edição de 

vídeo 

Produto final em cópias de DVD, arquivo de 
alta qualidade sem compressão. Deve conter, 
quando solicitado, efeitos especiais digitais, 
fundo musical e menu personalizado, 
conforme demanda do roteiro. Identificar 
cada DVD com etiqueta, informando: nome 
do evento, local, data e demais informações 
solicitadas. A arte da caixa e da impressão na 
mídia será fornecida pela contratante ou 
solicitada por esta. 

Evento 6 R$ 1.114,24 R$ 6.685,44 

Subtotal R$ 399.874,74 

 

SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

19 
Microfone de 
mão sem fio 

UHF profissional acima de 42 MHz de 
largura de banda com 1680 frequências 
sintonizáveis para recepção livre de 
interferências, do tipo bastão para uso vocal 
cápsula do SM 58 e fornecimento contínuo 
de bateria 

Diária 50 R$ 91,32 R$ 4.566,00 

20 
Microfone 

“gooseneck” 

Aluguel de microfone tipo “gooseneck” com 
dispositivo "uso da palavra" e fornecimento 
contínuo de bateria. 

Diária 5 R$ 114,93 R$ 574,65 

21 
Microfone de 
lapela sem fio 

Frequência de resposta de 80 a 18,000Hz, e 
sensibilidade de 52dB, UHF acima de 42 
MHz de largura de banda com 1680 

Diária 5 R$ 98,30 R$ 491,50 
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SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

frequências sintonizáveis UHF para 
recepção livre de interferências 

22 Computador 

Processador Intel Core I5; 8 Gb de Memória 
RAM; Placa de vídeo 128MB; Teclado ABNT-
2; Mouse de 600 dpi; HD de 500 GB ; Placa 
de som; Placa de Rede Gigabit; Placa de 
Rede WIFI 802.11b/g/n, Unidade DVD-RW; 2 
USB 2.0 e 2 USB 3.0; Windows 7 Profissional 
com Pacote Office 2013 Standard 
atualizados, monitor LED 22; somente nesta 
configuração ou superior. 

Diária 10 R$ 189,75 R$ 1.897,50 

23 
No-break 

(estabilizador) 
Entrada bivolt automática 110/220v, 
mínimo de 4 saídas, potência 800VA 

Diária 5 R$ 115,90 R$ 579,50 

24 Notebook 

Processador Intel Core I5; 8 Gb de Memória 
RAM; Teclado ABNT-2; Mouse de 600 dpi, 
Touchpad; HD de 500 GB ; Placa de som; 
Placa de Rede Gigabit; Placa de Rede WIFI 
802.11b/g/n, Unidade DVD-RW; 2 USB 2.0 e 
2 USB 3.0; Windows 7 Profissional com 
Pacote Office 2013 Standard atualizados, 
monitor 13’, saída DVI e HDMI, Conexão 
bluetooth. Somente nesta configuração ou 
superior. 

Diária 10 R$ 180,13 R$ 1.801,30 

25 
Ponto de 

internet a cabo 
Serviço de internet de no mínimo 10 Mbps, 
inclui o serviço de cabeamento. 

Diária 5 R$ 422,50 R$ 2.112,50 

26 
Internet 

wi-fi 

Serviço de internet wireless com velocidade 
mínima de 10Mbps para download e 2Mbps 
para upload 

Diária 5 R$ 500,71 R$ 2.503,55 

27 
Switch com 24 

portas 

Switch, estabilizadores/ transformadores, 
Hub de 24 portas, cabeamento necessários 
para interligar os equipamentos 
adequadamente. Switch que trabalhe com 
padrão 10/100/1000 Base-T, com número 
de portas suficiente para interligar todos os 
computadores do mídia desk com os 
notebooks dos auditórios e grande auditório 
em rede. Caso a Contratada opte por 
interligar os dispositivos através de rede 
sem fio, deve fornecer os roteadores 
necessários. 

Diária 5 R$ 320,13 R$ 1.600,65 

28 
Impressora 
laser P&B 

Mínimo de 20 ppm (páginas por minuto), 
com tonner e reposição quando necessário. 
Franquia 1.000 impressões/dia. 

Diária 5 R$ 325,60 R$ 1.628,00 

29 
Impressora 

laser  
colorida 

Multifuncional, velocidade mínima de 20 
ppm, com tonner e reposição quando 
necessário. Franquia 1.000 impressões/dia. 

Diária 5 R$ 425,00 R$ 2.125,00 

30 
Impressora de 

etiquetas 

Impressão Térmica/Térmica Direta, 
resolução 200 dpi, com impressão de código 
de barras e software. Franquia 1.000 
impressões/dia. 

Diária 5 R$ 360,00 R$ 1.800,00 

31 
Distribuidor de 
energia 110 a 

220 volts 

Distribuidor master de energia para 
distribuição elétrica. Inclui cabeamento de 
conexão e distribuição de energia com 
tomadas e plugs compatíveis com a carga 
elétrica do equipamento a ser instalado. Os 
equipamentos deverão ser aterrados tendo 

Evento 5 R$ 210,00 R$ 1.050,00 
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SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

os circuitos e seus respectivos cabos 
protegidos por disjuntores com curva “C”. 
Danos e acidentes provocados por mau 
funcionamento da energia elétrica, sua 
conexão e cabeamento serão de total 
responsabilidade da Contratada. 

32 
Projetor 

Multimídia 

Projetor multimídia, tipo datashow, de 5000 
ansi-lumens, com  cabos adaptadores, 
controle remoto e ponteira laser. 

Diária 30 R$ 341,50 R$ 10.245,00 

33 
Tela de 

projeção 70’’ 
Medidas 1,42m x 1,07m, com tripé ou 
pendurada. 

Diária 10 R$ 171,75 R$ 1.717,50 

34 
Tela de 

projeção 150’’ 
Medidas 3,05m x 2,29m, com tripé ou 
pendurada. 

Diária 5 R$ 255,25 R$ 1.276,25 

35 
Tela de 

projeção 120’’ 
Medidas: 2,44m x 1,83m, com tripé ou 
pendurada. 

Diária 5 R$ 224,63 R$ 1.123,15 

36 
Rádio 

comunicador 
Tipo HT, longo alcance (mín. 8 km), com kit 
handsfree. 

Diária 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00 

37 
Monitor de 

TV 60" 

Aparelho televisor colorido, tela plasma ou 
LCD, 60", entrada para 
UHF/VHF/CATV/HDMI/USB com suporte ou 
pedestal. 

Diária 10 R$ 290,16 R$ 2.901,60 

38 
Equipamento 

de sonorização 

Mesa de som com 24 (vinte e quatro) 
canais, amplificador com potência de no 
mínimo de 800 WRMS; 4 (quatro) caixas 
acústicas de no mínimo 800W RMS, com 
tripé e pedestal tipo girafa para microfone. 
Controle de nível de volume. 02 Pedestais 
de apoio na cor preta para cada caixa com 
regulagem de altura, entre 1,2m e 2,0m; 
Mixer para microfone/linha mais 02 
entradas estéreo, entradas balanceadas 
padrão XLR, phantom-power, controle de 
ganho de entrada, equalização de 3 bandas 
com ajuste de frequência nos médios, 04 
saídas auxiliares, 02 sub masters e 02 saídas 
balanceadas com plugs XLR, chave de Mute 
e solo por canal 

Diária 5 R$ 1.550,00 R$ 7.750,00 

39 Flip Chart 
Cavalete, bloco com 50 folhas e 3 (três) 
pincéis atômicos nas cores azul, preto e 
vermelho. 

Diária 20 R$ 86,25 R$ 1.725,00 

40 Púlpito 
Púlpito produzido em madeira MDF com 
suporte para microfone e apoio para copo e 
garrafa de água de até 500 ml 

Unidade 5 R$ 276,25 R$ 1.381,25 

41 Pranchão 
Pranchão em madeira compensado com pés 
galvanizados e embutidos para apoio, 2,0 x 
0,53m (CxL) 

Unidade 10 R$ 66,00 R$ 660,00 

42 
Carrinho 

plataforma 

Carrinho tipo plataforma com 4 rodas, com 
plataforma de madeira, para transporte de 
materiais. Medidas aproximadas: 1,5 x 
0,80m 

Evento 5 R$ 176,67 R$ 883,35 

43 
Organizador 

de fila 
(Unifila) 

Suporte com estrutura cromada medindo 
0,90 cm de altura, faixa de isolamento 
retrátil nas cores azul marinho ou preta de 
dimensões 120cm x 10cm x 90cm (CxLxH), 
com dispositivo de encaixe de torretas em 
sequência. 

Unidade 5 R$ 61,00 R$ 305,00 
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SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

44 
Toalha para 

mesa diretora 
(auditórios) 

Aluguel de toalha 3,50 x 2,20m, tecido 
Oxford, na cor branca, azul marinho ou 
preta, limpa e passada; sem manchas, 
rasgos, furos ou descosturada. 

Unidade 10 R$ 36,95 R$ 369,50 

45 
Totem  

interativo 

Os totens deverão permitir aos usuários que 
tirem fotografias e as personalizem com 
moldura criada conforme identidade visual 
do evento. Não será necessário imprimir os 
arquivos de imagem gerados, porém 
permitir o compartilhamento dos mesmos 
através das redes sociais (especialmente 
Facebook, Instagram e Twitter), gerando 
relatório de mailing de todas as interações 
realizadas. A locação deverá prever fotos 
ilimitadas em formato digital durante todo o 
evento, a entrega final de DVD contendo 
todas as imagens geradas e o relatório com 
dados (nome e e-mail) de todos os 
participantes, bem como a montagem e a 
desmontagem dos equipamentos in locu. 

Diária 5 R$ 948,06 R$ 4.740,30 

46 
Estande de 

24m2 

Montagem em projeto especial, ilha aberta, 
fechamento apenas nas paredes dos fundos, 
inclui os seguintes itens: a) Paredes: 
Divisórias moduladas, de madeira, com 
acabamento em bagum, altura total 2,70m, 
fachada revestida por vidros fixados em 
sistema spider. b) Pergolado: Tipo divisória 
modulada de madeira, acabamento em 
bagum; c) Fachadas: Tipo divisória 
modulada de madeira, acabamento em 
bagum; d) Identificação: Logotipo em 
recorte de vinil adesivo, até 4 cores, 
aplicada sobre branco na testeira. Aplicação 
sobre todos os painéis de 220 volts. Arte a 
ser definida com a Contratante 

Evento 2 R$ 15.160,93 R$ 30.321,86 

47 
Estande de 

12m2 

Montagem incluindo o fornecimento dos 
seguintes itens: a) Carpete forração grafite, 
aplicado diretamente no piso; b) 
Fechamento de Painéis TS branco; c) 
Pergolado parcial em alumínio; d) 
Identificação: nome/logo/arte do expositor 
sobre placa branca de largura 1,00 m x 
altura 0,50 m, nome em letras helvéticas 
pretas, até o limite de 13 letras; e) Spotlight 
de 100 W em arandelas reguláveis, um spot 
a cada 3,0 m²; f) Um ponto de luz e tomada 
220V por stand. A instalação diretamente 
sobre o piso. 

Evento 2 R$ 8.925,00 R$ 17.850,00 

48 
Tenda  

modelo 
pirâmide 

Tenda Modelo Pirâmide (sem piso), pé 
direito das laterais de 2,15m no mínimo, 
central de aproximadamente 4,00m. 
Cobertura em lona de PVC aditivada 
antimofo na cor branca. Estrutura 
Reforçada, ferragem galvanizada a fogo. 
Medida 4,00m x 4,00m, com fechamentos 
laterais enroláveis. 

Diária 5 R$ 1.441,87 R$ 7.209,35 
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SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemento 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

49 Bebedouro 

Opções de água natural e gelada, galões de 
água de 20 L e copos plásticos de 200 ml, 
acompanha estrutura plástica para suporte 
e descarte dos copos. Inclui reposição do 
conjunto durante todo o evento. 

Evento 10 R$ 171,83 R$ 1.718,30 

50 Sofá I 
Aluguel de sofá, 3 lugares, em tecido ou 
couro, cor preta. 

Diária  5 R$ 284,90 R$ 1.424,50 

51 Sofá II 
Aluguel de sofá, 2 lugares, em tecido ou 
couro, cor preta. 

Diária  5 R$ 247,25 R$ 1.236,25 

52 
Mesa de 

reunião com 
12 cadeiras 

Mesa medindo 1,2 X 2,4m (L x C) e 12 
cadeiras estofadas, tampo em madeira 
aglomerada ou MDF, laminado em madeira 
de poliuretano ou cera, com acabamento 
em verniz tom escuro. 

Diária 6 R$ 380,00 R$ 2.280,00 

53 
Lixeira grande/ 
Cesto cromado 

Com pedal e capacidade de 100L. Perfil e 
cor a serem definidos com a Contratante 
por ocasião do evento. 

Diária 20 R$ 95,63 R$ 1.912,60 

Subtotal R$ 123.260,91 

 

Seção III - ITENS PERSONALIZÁVEIS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

54 
Media  
Pointer 

Apresentador media pointer 100, wireless 2.4GHz, 
até 10m de distância, botões page up/page down 
em estojo personalizado com arte a ser 
disponibilizada pela Contratante. 

Unidade 150 R$ 35,00 R$ 5.250,00 

55 
Bolsa em 

Lona 
(Ecobag) 

Com alças, confeccionada em lona de algodão 
ecológica, tecido cru ou colorido, com aplicação 
silk screen 4x4 cores, tamanho 40x30 cm. Arte a 
ser fornecida pela contratante. Mínimo por 
pedido: 100 unidades. 

Unidade 
10.00

0 
R$ 13,74 R$137.400,00 

56 

Caneta  
plástica 

esferográfica 
com ponta 

retrátil 

Com 13,5cm de comprimento e 1,3cm de 
diâmetro, tinta azul, corpo branco ou azul, 
detalhes do clip em azul ou branco, 
personalização monocromática em seri-grafia, no 
corpo da caneta. Arte a ser definida com a 
contratante. Elemento sujeito à prova. Mínimo 
por pedido: 100 unidades. 

Unidade 
10.00

0 
R$ 2,33 R$ 23.300,00 

57 

Caneta 
esferográfica 
personalizad
a de metal 

Em prata brilhante na parte superior e detalhe 
azul na parte inferior, acionador giratório, escrita 
em azul e gravação a laser no corpo da caneta. 
Arte a ser definida com a Contratante. Elemento 
sujeito à prova. Mínimo por pedido: 100 
unidades. 

Unidade 1.000 R$ 3,07 R$ 3.070,00 

58 Crachá PVC 

Confeccionada em cartão de pvc maleável, 4/0 
cores, medindo 14x9,5cm. Arte a ser fornecida 
pela Contratante. Elemento sujeito à prova. 
Mínimo por pedido: 100 unidades. 

Unidade 2.000 R$ 3,93 R$ 7.860,00 

59 
Carretilha 

para crachá 

Com fio extensor Roller Clipes na cor azul, com fio 
retrátil e prendedor de metal no verso, 
personalizado com a logomarca do COREN-SP. 
Mínimo por pedido: 100 unidades. 

Unidade 2.000 R$ 4,90 R$ 9.800,00 
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Seção III - ITENS PERSONALIZÁVEIS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

60 
Cordão para 

crachá 

Em tecido 100% poliéster, cor a ser definida, 
12mm x, 82 cm (LxC) aberto, personalizado em 
silk-screen, impressão um lado, lavável, em 1 cor 
(branco), com a logomarca da Contratante, 
finalizado com fixador de solda 
(aproximadamente 9mm x 9mm) e argola média. 
Arte a ser definida com a contratante. Elemento 
sujeito à prova. Mínimo por pedido: 100 
unidades. 

Unidade 2.000 R$ 4,33 R$ 8.660,00 

61 
Pen drive 

personalizad
o 

Pen drive, capacidade mínima 4GB, interface USB 
2.0, com capa protetora e cordão. Dimensões 
máximas: 5cm x 1,5cm x 0,5cm. Material: 
alumínio. Arte a ser disponibilizada pelo Coren-SP, 
impressão silk com tinta epóxi. Mínimo por 
pedido: 100 unidades. 

Unidade 500 R$ 29,25 R$ 14.625,00 

62 

Materiais 
em lona  

(fundo de 
palco) 

Impressão em lona vinílica 300 dpi, acabamento e 
montagem de estrutura em metal (moldura), 4/0 
cores. Inclui instalação dos banners, em porta 
banners caso necessário, ou faixas no local do 
evento. Criação e arte final a ser disponibilizada 
pela Contratante.  

Metro 
quadrado 

5 R$ 63,75 R$ 318,75 

63 
Banner 

(estandarte) 

Confecção e instalação em tripé/suporte, 
impresso em lona, fosco, em policromia. Medidas: 
1,50m (largura) x 1,90m (altura). Impressão digital 
4x0 cores. Arte a ser fornecida pela Contratante. 
Elemento sujeito à prova. 

Metro 
quadrado 

180 R$ 126,25 R$ 22.725,00 

64 
Banner 
(mesa) 

Impresso em policromia em vinil (autoadesivo). 
Dimensões mínimas de 4,00m x 0,75m e máxima 
de 10,00m x 0,90m. Arte a ser fornecida pela 
Contratante. Elemento sujeito à prova. 

Metro 
linear 

300 R$ 80,00 R$ 24.000,00 

65 
Camisetas de 

algodão 

Camisetas lisas coloridas 100% algodão fio 30.1, 
tamanhos P, M, G e GG e GGG com aplicação de 
logo em silk screen 4x0 cores, frente e costas. 
Gola careca. Mínimo por pedido: 10 unidades. 

Unidade  500 R$ 30,00 R$ 15.000,00 

66 
Placa de 

Homenagem 

Personalizada em aço inox com fundo polido e 
dimensões de 20cm x 15cm, acondicionada em 
estojo de veludo azul marinho ou preto. A arte 
poderá ser fornecida pela Contratante. 

Unidade 200 R$ 330,00 R$ 66.000,00 

Subtotal R$ 338.008,75 

 

SEÇÃO IV - OUTROS ELEMENTOS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado (R$) 

67 
Água  

mineral 
Sem gás, em garrafas de 500ml. Garrafa 500 R$ 3,00 R$ 1.500,00 

68 
Arranjo 

floral  
(plenária) 

Tipo jardineira para mesa plenária, flores tropicais 
naturais, com 1m x 20cm x 0,5m (L x A x P). 

Metro 
linear 

10 R$ 342,48 R$ 3.424,80 

69 
Arranjo 

floral (mesa) 
Flores tropicais naturais com diâmetro de 0,50m e 
altura de até 20cm. 

Unidad
e 

50 R$ 255,98 R$ 12.799,00 

Subtotal R$ 17.723,80 
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SEÇÃO V - ELEMENTOS DE VALOR VARIÁVEL (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS) 

Elemento Descrição Total Reservado 

 70 
Valor reservado para locação de espaços acrescido de Taxa Administrativa 
(TA), estimada em 8%, conforme tópicos 9.6 a 9.8 do Anexo II - 
Especificações Técnicas. 

R$ 54.000,00  

 

QUADRO RESUMO  

VALOR TOTAL – SEÇÕES I a IV R$ 878.868,20 

VALOR TOTAL – SEÇÃO V R$ 54.000,00 

TOTAL GERAL  R$ 932.868,20 

11. MODELO DE ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 

11.1. Além da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, que será solicitada posteriormente, a 

empresa interessada em participar do procedimento licitatório do referido objeto deverá encaminhar inicialmente, 

quando da ocasião do Pregão Eletrônico, proposta resumida referente ao valor total da contratação. 

11.2. Conforme tópico 2.3 do Termo de Referência, a presente contratação configura item único, sendo composta 

de elementos agrupados em seções para fins de organização. Para apresentar realizar seus lances, as licitantes 

deverão informar durante o Pregão Eletrônico o Valor Total da Contratação. 

11.3. Posteriormente à sessão do Pregão, a licitante vencedora deverá encaminhar o documento que formaliza 

sua proposta comercial, conforme tabela a seguir: 

ITEM ÚNICO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de serviços continuados para a realização de 
eventos do Coren-SP em todo o Estado de São Paulo  

R$ _______,___ 

   
AGRUPAMENTOS QUE COMPÕEM O ITEM ÚNICO 

Grupo N° Elemento(s) Subtotais 

Seção I: Serviços Especializados 01 a 18 R$ _______,___ 

Seção II: Equipamentos e Material de Apoio 19 a 53 R$ _______,___ 

Seção III: Itens Personalizáveis 54 a 66 R$ _______,___ 

Seção IV: Outros Elementos 67 a 69 R$ _______,___ 

Seção V: Elementos de Valor Variável (Locação de Espaço)* 70 
R$ 50.000,00 + 

TA(%) 

TOTAL ESTIMADO  R$ _______,___ 

*O valor da Seção V foi pré-definido pelo Coren-SP com base em sua reserva orçamentária no valor pré fixado de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o referido grupo, acrescida de Taxa de Administração estimada em 8%, 

conforme tópico 9.6 deste Anexo.  

TA: Taxa de Administração 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 
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ANEXO III – Modelo de Proposta e Planilha de Formação de Preços 

Pregão Eletrônico nº XX/2018 – Processo Administrativo nº 1221/2018 

 
Razão Social e CNPJ: ______________________________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________________________ 
Telefone fixo: ______________ Telefone Celular:_____________ Email: ____________________________________ 
Validade da Proposta: ______________(mínimo de 60 dias, contados da data de sua emissão, podendo ser maior 
caso a Licitante assim ofereça). 

O elemento nº 70 – Locação de espaço para eventos: deverá conter o valor pré fixado de R$ 50.000,00 mais o 

percentual de taxa de administração não superior a 8% (oito por cento) 

SEÇÃO I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 

1 
Coordenador 

de evento 

Profissional com experiência mínima de 1 (um) ano 
na função. Sob a supervisão da Contratante, será 
responsável pela organização prévia e execução do 
evento; coordena todos os profissionais envolvidos, 
questões logísticas, de protocolo e cerimonial, entre 
outras incumbências inerentes à organização dos 
eventos. Poderá ser requisitado, caso necessário, 
para prestação de serviços na fase pré-evento, 
incluindo a formatação, acompanhamento, 
montagem e os testes prévios a serem realizados na 
véspera da realização. 

Diária 
(10h) 

70   

2 
Mestre de 
cerimônias 

O profissional deverá ser capacitado, possuir 
experiência mínima de 1 (um) ano na função, boa 
postura, desenvoltura e adequada presença de 
palco, boa dicção, voz adequada à apresentação de 
cerimonial, bem como possuir articulação para 
interpretar e realizar possíveis improvisos no 
cerimonial. Deverá ter experiência no trato com 
autoridades e habilidade em lidar com pessoas. 

Diária 
(10h) 

70   

3 Recepcionista 

Profissional capacitado e com experiência na 
atividade de recepção em eventos. Dinâmico, com 
habilidade para lidar com pessoas e trato com 
autoridades. Deverá agir com presteza, polidez e 
cortesia sob qualquer circunstância. Apresentar-se 
em uniforme social clássico, com cabelos presos ou 
adequadamente penteados, barba feita ou aparada, 
maquiagem leve e discreta. Deverá atender às 
solicitações dos palestrantes e conferencistas, 
autoridades convidadas, Contratante e público geral 
ao longo da realização do evento. Auxiliará no 
preparo da estrutura de recepção e 
credenciamento no local, orientando o público 
quanto à utilização dos equipamentos de 
informática disponibilizados para a finalidade do 
evento, bem como bem realizará a montagem e 
distribuição de materiais e kits. 

Diária 
(10h) 

100   

4 
Paisagismo e 

decoração 

Serviço de jardinagem com fornecimento de 10 
(dez) plantas de tamanho aproximado de 1,0 m de 
altura; 05 (cinco) palmeiras Areca de 
aproximadamente 2,0 m de altura; 10 (dez) plantas 
ornamentais de tamanho aproximado de 0,5 m de 
altura. Todas as plantas devem ser naturais e 

Serviço 5   
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SEÇÃO I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 

apresentadas em cachepôs individuais com 
tamanhos proporcionais à altura da planta. 

5 
Segurança 

diurno 

Atuar em uniforme social, capacitado(a) para 
execução de segurança desarmada. Necessária 
declaração de nada consta da Polícia Civil. 

Diária 
(10h) 

10   

6 
Auxiliar de 

serviços gerais 

Profissional capacitado e uniformizado para a 
realização de serviços de limpeza e conservação nas 
dependências do evento e cercanias, antes, durante 
e depois de sua realização. Inclui a disponibilização 
de todo o material de limpeza necessário. A 
Contratada poderá fazer exigência por sexo quando 
houver justificativa plausível. 

Diária 
(10h) 

10   

7 
Operador de 

equipamentos 
audiovisuais 

O operador de equipamentos audiovisuais deverá 
ser profissional dinâmico e com experiência na 
atividade de operação de equipamentos 
audiovisuais, capacitado para realizar a montagem, 
desmontagem e manutenção dos equipamentos, 
computadores e demais aparelhos 
eletroeletrônicos, bem como operá-los ao longo dos 
eventos. 

Diária 
(10h) 

70   

8 
Técnico em 
informática 

O serviço deverá ser executado por profissional 
dinâmico e com experiência na atividade de 
operação de equipamentos de informática, 
capacitado a operar aplicativos de processamento 
de texto, planilha eletrônica e banco de dados; 
deverá ser capaz de efetuar configurações de rede, 
hardware, software, identificando e comunicando à 
coordenação do evento sobre a ocorrência de 
eventuais falhas em sua área de atuação que 
estejam além dos seus recursos imediatos de 
reparo. 

Diária 
(10 h) 

20   

9 
Técnico em 
iluminação 

O serviço deverá ser executado por profissional 
capacitado e com experiência na atividade de 
iluminação que será responsável pela instalação, 
realização de testes, ajustes e manuseios do 
sistema de iluminação do evento. 

Diária  
(10 h) 

5   

10 
Intérprete 

consecutivo 

Serviço de interpretação consecutiva ou simultânea 
de idiomas básicos (inglês, espanhol ou francês), 
realizado por profissional com experiência mínima 
comprovada de 01 (um) ano. 

Diária  
(6h) 

3   

11 
Intérprete em 

Libras 

Serviço de interpretação consecutiva ou simultânea 
na Língua Brasileira de Sinais, realizado por 
profissional com experiência mínima comprovada 
de 01 (um) ano. 

Diária 
(6h) 

3   

12 
Brigadista de 

incêndio 

Com capacitação para atuar na prevenção, 
abandono e combate a qualquer principio de 
incêndio, auxiliando nos primeiros socorros. 

Diária 
(10h) 

5   

13 UTI Móvel 

Ambulância de plantão devidamente equipada com 
materiais e suprimentos de primeiros socorros, tais 
como oxigênio, material de sutura e entubação, 
material para imobilização, medicamentos de 
urgência e primeiro atendimento, cadeira de rodas 
e maca. Deverá disponibilizar atendimento de (01) 
um médico, 01 (um) Enfermeiro e 01 (um) Condutor 
de Veículo de Emergência, conforme previsto para 
Unidades de Suporte Avançado na portaria MS/SAS 

Diária 
(10h) 

3   



 

FOLHA: __________________ 
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SEÇÃO I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total 

(R$) 

356/2014. 

14 Carregador 

Profissional capacitado para auxiliar no 
deslocamento, remoção e instalação de móveis e 
qualquer outro objeto, durante a montagem, 
realização, desmontagem e demais atividades 
inerentes ao evento. 

Diária 
(10h) 

10   

15 
Apresentação 

musical 

Música popular brasileira, composição mínima de: 
01 (um) vocalista, 01 (um) violonista/guitarrista e 01 
(um) tecladista ou baixista (alteração no formato 
mediante aprovação). Inclui projeto de sonorização 
com todos os equipamentos e instrumentos 
necessários (back-line e rider técnico de som e luz), 
montagem de palco e iluminação. 

Show 
(2h) 

5   

16 
Reportagem 
fotográfica 

Equipe composta por no mínimo 02 profissionais 
capacitados, com experiência mínima de 01 (um) 
ano para cobertura completa de eventos de grande 
porte. As coberturas devem ser tanto jornalísticas 
quanto institucionais, feitas com equipamentos 
fotográficos e de iluminação profissionais. Câmeras 
digitais reflex, arquivos brutos fornecidos em alta 
resolução (3000x2000 pixels), entregues com 
informações de assunto, local, data, identificação 
dos participantes e créditos dos fotógrafos. Fotos 
entregues em DVD ou pendrive ao término do 
evento em formato final para impressão, cabendo à 
Contratada eventuais ajustes em softwares de 
edição de imagens. 

Diária 
(10h) 

70   

17 
Captação de 

imagens 

Equipe composta por no mínimo 02 (dois) 
profissionais capacitados para realização de 
cobertura completa de eventos de grande porte. A 
cobertura deve possuir tanto um caráter jornalístico 
quanto institucional, feita exclusivamente com 
equipamentos de filmagem, microfone e iluminação 
profissionais em formato full hd. A equipe deverá 
proceder conforme orientações e necessidades da 
Gerência de Comunicação do Coren-SP.  

Diária 
(10h) 

6   

18 
Edição de 

vídeo 

Produto final em cópias de DVD, arquivo de alta 
qualidade sem compressão. Deve conter, quando 
solicitado, efeitos especiais digitais, fundo musical e 
menu personalizado, conforme demanda do 
roteiro. Identificar cada DVD com etiqueta, 
informando: nome do evento, local, data e demais 
informações solicitadas. A arte da caixa e da 
impressão na mídia será fornecida pela contratante 
ou solicitada por esta. 

Evento 6   

Subtotal   R$  

 

SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

19 
Microfone de 
mão sem fio 

UHF profissional acima de 42 MHz de largura de 
banda com 1680 frequências sintonizáveis para 
recepção livre de interferências, do tipo bastão 

Diária 50   
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SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

para uso vocal cápsula do SM 58 e fornecimento 
contínuo de bateria 

20 
Microfone 

“gooseneck” 

Aluguel de microfone tipo “gooseneck” com 
dispositivo "uso da palavra" e fornecimento 
contínuo de bateria. 

Diária 5   

21 
Microfone de 
lapela sem fio 

Frequência de resposta de 80 a 18,000Hz, e 
sensibilidade de 52dB, UHF acima de 42 MHz de 
largura de banda com 1680 frequências 
sintonizáveis UHF para recepção livre de 
interferências 

Diária 5   

22 Computador 

Processador Intel Core I5; 8 Gb de Memória 
RAM; Placa de vídeo 128MB; Teclado ABNT-2; 
Mouse de 600 dpi; HD de 500 GB ; Placa de 
som; Placa de Rede Gigabit; Placa de Rede WIFI 
802.11b/g/n, Unidade DVD-RW; 2 USB 2.0 e 2 
USB 3.0; Windows 7 Profissional com Pacote 
Office 2013 Standard atualizados, monitor LED 
22; somente nesta configuração ou superior. 

Diária 10   

23 
No-break 

(estabilizador) 
Entrada bivolt automática 110/220v, mínimo de 
4 saídas, potência 800VA 

Diária 5   

24 Notebook 

Processador Intel Core I5; 8 Gb de Memória 
RAM; Teclado ABNT-2; Mouse de 600 dpi, 
Touchpad; HD de 500 GB ; Placa de som; Placa 
de Rede Gigabit; Placa de Rede WIFI 
802.11b/g/n, Unidade DVD-RW; 2 USB 2.0 e 2 
USB 3.0; Windows 7 Profissional com Pacote 
Office 2013 Standard atualizados, monitor 13’, 
saída DVI e HDMI, Conexão bluetooth. Somente 
nesta configuração ou superior. 

Diária 10   

25 
Ponto de 

internet a cabo 
Serviço de internet de no mínimo 10 Mbps, 
inclui o serviço de cabeamento. 

Diária 5   

26 
Internet 

wi-fi 

Serviço de internet wireless com velocidade 
mínima de 10Mbps para download e 2Mbps 
para upload 

Diária 5   

27 
Switch com 24 

portas 

Switch, estabilizadores/ transformadores, Hub 
de 24 portas, cabeamento necessários para 
interligar os equipamentos adequadamente. 
Switch que trabalhe com padrão 10/100/1000 
Base-T, com número de portas suficiente para 
interligar todos os computadores do mídia desk 
com os notebooks dos auditórios e grande 
auditório em rede. Caso a Contratada opte por 
interligar os dispositivos através de rede sem 
fio, deve fornecer os roteadores necessários. 

Diária 5   

28 
Impressora 
laser P&B 

Mínimo de 20ppm (páginas por minuto), com 
tonner e reposição quando necessário. Franquia 
1.000 impressões/dia. 

Diária 5   

29 
Impressora 

laser  
colorida 

Multifuncional, velocidade mínima de 20ppm, 
com tonner e reposição quando necessário. 
Franquia 1.000 impressões/dia. 

Diária 5   

30 
Impressora de 

etiquetas 

Impressão Térmica/Térmica Direta, resolução 
200 dpi, com impressão de código de barras e 
software. Franquia 1.000 impressões/dia. 

Diária 5   
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SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

31 
Distribuidor de 
energia 110 a 

220 volts 

Distribuidor master de energia para distribuição 
elétrica. Inclui cabeamento de conexão e 
distribuição de energia com tomadas e plugs 
compatíveis com a carga elétrica do 
equipamento a ser instalado. Os equipamentos 
deverão ser aterrados tendo os circuitos e seus 
respectivos cabos protegidos por disjuntores 
com curva “C”. Danos e acidentes provocados 
por mau funcionamento da energia elétrica, sua 
conexão e cabeamento serão de total 
responsabilidade da Contratada. 

Evento 5   

32 
Projetor 

Multimídia 

Projetor multimídia, tipo datashow, de 5000 
ansi-lumens, com  cabos adaptadores, controle 
remoto e ponteira laser. 

Diária 30   

33 
Tela de 

projeção 70’’ 
Medidas 1,42m x 1,07m, com tripé ou 
pendurada. 

Diária 10   

34 
Tela de 

projeção 150’’ 
Medidas 3,05m x 2,29m, com tripé ou 
pendurada. 

Diária 5   

35 
Tela de 

projeção 120’’ 
Medidas: 2,44m x 1,83m, com tripé ou 
pendurada. 

Diária 5   

36 
Rádio 

comunicador 
Tipo HT, longo alcance (mín. 8 km), com kit 
handsfree. 

Diária 10   

37 
Monitor de 

TV 60" 

Aparelho televisor colorido, tela plasma ou LCD, 
60", entrada para UHF/VHF/CATV/HDMI/USB 
com su-porte ou pedestal. 

Diária 10   

38 
Equipamento 

de sonorização 

Mesa de som com 24 (vinte e quatro) canais, 
amplificador com potência de no mínimo de 
800 WRMS; 4 (quatro) caixas acústicas de no 
mínimo 800W RMS, com tripé e pedestal tipo 
girafa para microfone. Controle de nível de 
volume. 02 Pedestais de apoio na cor preta para 
cada caixa com regulagem de altura, entre 1,2m 
e 2,0m; Mixer para microfone/linha mais 02 
entradas estéreo, entradas balanceadas padrão 
XLR, phantom-power, controle de ganho de 
entrada, equalização de 3 bandas com ajuste de 
frequência nos médios, 04 saídas auxiliares, 02 
sub masters e 02 saídas balanceadas com plugs 
XLR, chave de Mute e solo por canal 

Diária 5   

39 Flip Chart 
Cavalete, bloco com 50 folhas e 3 (três) pincéis 
atômicos nas cores azul, preto e vermelho. 

Diária 20   

40 Púlpito 
Púlpito produzido em madeira MDF com 
suporte para microfone e apoio para copo e 
garrafa de água de até 500 ml 

Unidade 5   

41 Pranchão 
Pranchão em madeira compensado com pés 
galvanizados e embutidos para apoio, 2,0 x 
0,53m (CxL) 

Unidade 10   

42 
Carrinho 

plataforma 

Carrinho tipo plataforma com 4 rodas, com 
plataforma de madeira, para transporte de 
materiais. Medidas aproximadas: 1,5 x 0,80m 

Evento 5   

43 
Organizador 

de fila 
(Unifila) 

Suporte com estrutura cromada medindo 0,90 
cm de altura, faixa de isolamento retrátil nas 
cores azul marinho ou preta de dimensões 
120cm x 10cm x 90cm (CxLxH), com dispositivo 
de encaixe de torretas em sequência. 

Unidade 5   
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SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

44 
Toalha para 

mesa diretora 
(auditórios) 

Aluguel de toalha 3,50 x 2,20m, tecido Oxford, 
na cor branca, azul marinho ou preta, limpa e 
passada; sem manchas, rasgos, furos ou 
descosturada. 

Unidade 10   

45 
Totem  

interativo 

Os totens deverão permitir aos usuários que 
tirem fotografias e as personalizem com 
moldura criada conforme identidade visual do 
evento. Não será necessário imprimir os 
arquivos de imagem gerados, porém permitir o 
compartilhamento dos mesmos através das 
redes sociais (especialmente Facebook, 
Instagram e Twitter), gerando relatório de 
mailing de todas as interações realizadas. A 
locação deverá prever fotos ilimitadas em 
formato digital durante todo o evento, a 
entrega final de DVD contendo todas as 
imagens geradas e o relatório com dados (nome 
e e-mail) de todos os participantes, bem como a 
montagem e a desmontagem dos equipamentos 
in locu. 

Diária 5   

46 
Estande de 

24m2 

Montagem em projeto especial, ilha aberta, 
fechamento apenas nas paredes dos fundos, 
inclui os seguintes itens: a) Paredes: Divisórias 
moduladas, de madeira, com acabamento em 
bagum, altura total 2,70m, fachada revestida 
por vidros fixados em sistema spider. b) 
Pergolado: Tipo divisória modulada de madeira, 
acabamento em bagum; c) Fachadas: Tipo 
divisória modulada de madeira, acabamento em 
bagum; d) Identificação: Logotipo em recorte 
de vinil adesivo, até 4 cores, aplicada sobre 
branco na testeira. Aplicação sobre todos os 
painéis de 220 volts. Arte a ser definida com a 
Contratante 

Evento 2   

47 
Estande de 

12m2 

Montagem incluindo o fornecimento dos 
seguintes itens: a) Carpete forração grafite, 
aplicado diretamente no piso; b) Fechamento 
de Painéis TS branco; c) Pergolado parcial em 
alumínio; d) Identificação: nome/logo/arte do 
expositor sobre placa branca de largura 1,00 m 
x altura 0,50 m, nome em letras helvéticas 
pretas, até o limite de 13 letras; e) Spotlight de 
100 W em arandelas reguláveis, um spot a cada 
3,0 m²; f) Um ponto de luz e tomada 220V por 
stand. A instalação diretamente sobre o piso. 

Evento 2   

48 
Tenda  

modelo 
pirâmide 

Tenda Modelo Pirâmide (sem piso), pé direito 
das laterais de 2,15m no mínimo, central de 
aproximadamente 4,00m. Cobertura em lona de 
PVC aditivada antimofo na cor branca. Estrutura 
Reforçada, ferragem galvanizada a fogo. Medida 
4,00m x 4,00m, com fechamentos laterais 
enroláveis. 

Diária 5   

49 Bebedouro 

Opções de água natural e gelada, galões de 
água de 20 L e copos plásticos de 200 ml, 
acompanha estrutura plástica para suporte e 
descarte dos copos. Inclui reposição do 

Evento 10   
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SEÇÃO II - EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

conjunto durante todo o evento. 

50 Sofá I 
Aluguel de sofá, 3 lugares, em tecido ou couro, 
cor preta. 

Diária  5   

51 Sofá II 
Aluguel de sofá, 2 lugares, em tecido ou couro, 
cor preta. 

Diária  5   

52 
Mesa de 

reunião com 
12 cadeiras 

Mesa medindo 1,2 X 2,4m (L x C) e 12 cadeiras 
estofadas, tampo em madeira aglomerada ou 
MDF, laminado em madeira de poliuretano ou 
cera, com acabamento em verniz tom escuro. 

Diária 6   

53 
Lixeira grande/ 
Cesto cromado 

Com pedal e capacidade de 100L. Perfil e cor a 
serem definidos com a Contratante por ocasião 
do evento. 

Diária 20 
  

Subtotal R$  

 

Seção III - ITENS PERSONALIZÁVEIS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

54 
Media  
Pointer 

Apresentador media pointer 100, wireless 
2.4GHz, até 10m de distância, botões page 
up/page down em estojo personalizado com 
arte a ser disponibilizada pela Contratante. 

Unidade 150   

55 
Bolsa em Lona 

(Ecobag) 

Com alças, confeccionada em lona de algodão 
ecológica, tecido cru ou colorido, com aplicação 
silk screen 4x4 cores, tamanho 40x30 cm. Arte a 
ser fornecida pela contratante. Mínimo por 
pedido: 100 unidades. 

Unidade 
10.00

0 
  

56 

Caneta  
plástica 

esferográfica 
com ponta 

retrátil 

Com 13,5cm de comprimento e 1,3cm de 
diâmetro, tinta azul, corpo branco ou azul, 
detalhes do clip em azul ou branco, 
personalização monocromática em seri-grafia, 
no corpo da caneta. Arte a ser definida com a 
contratante. Elemento sujeito à prova. Mínimo 
por pedido: 100 unidades. 

Unidade 
10.00

0 
  

57 

Caneta 
esferográfica 
personalizada 

de metal 

Em prata brilhante na parte superior e detalhe 
azul na parte inferior, acionador giratório, 
escrita em azul e gravação a laser no corpo da 
caneta. Arte a ser definida com a Contratante. 
Elemento sujeito à prova. Mínimo por pedido: 
100 unidades. 

Unidade 1.000   

58 Crachá PVC 

Confeccionada em cartão de pvc maleável, 4/0 
cores, medindo 14x9,5cm. Arte a ser fornecida 
pela Contratante. Elemento sujeito à prova. 
Mínimo por pedido: 100 unidades. 

Unidade 2.000   

59 
Carretilha para 

crachá 

Com fio extensor Roller Clipes na cor azul, com 
fio retrátil e prendedor de metal no verso, 
personalizado com a logomarca do COREN-SP. 
Mínimo por pedido: 100 unidades. 

Unidade 2.000   

60 
Cordão para 

crachá 

Em tecido 100% poliéster, cor a ser definida, 
12mm x, 82 cm (LxC) aberto, personalizado em 
silk-screen, impressão um lado, lavável, em 1 
cor (branco), com a logomarca da Contratante, 
finalizado com fixador de solda 
(aproximadamente 9mm x 9mm) e argola 

Unidade 2.000   
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Seção III - ITENS PERSONALIZÁVEIS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

média. Arte a ser definida com a contratante. 
Elemento sujeito à prova. Mínimo por pedido: 
100 unidades. 

61 
Pen drive 

personalizado 

Pen drive, capacidade mínima 4GB, interface 
USB 2.0, com capa protetora e cordão. 
Dimensões máximas: 5cm x 1,5cm x 0,5cm. 
Material: alumínio. Arte a ser disponibilizada 
pelo Coren-SP, impressão silk com tinta epóxi. 
Mínimo por pedido: 100 unidades. 

Unidade 500   

62 

Materiais 
em lona  

(fundo de 
palco) 

Impressão em lona vinílica 300 dpi, acabamento 
e montagem de estrutura em metal (moldura), 
4/0 cores. Inclui instalação dos banners, em 
porta banners caso necessário, ou faixas no 
local do evento. Criação e arte final a ser 
disponibilizada pela Contratante. 

Metro 
quadrado 

5   

63 
Banner 

(estandarte) 

Confecção e instalação em tripé/suporte, 
impresso em lona, fosco, em policromia. 
Medidas: 1,50m (largura) x 1,90m (altura). 
Impressão digital 4x0 cores. Arte a ser fornecida 
pela Contratante. Elemento sujeito à prova. 

Metro 
quadrado 

180   

64 
Banner 
(mesa) 

Impresso em policromia em vinil (autoadesivo). 
Dimensões mínimas de 4,00m x 0,75m e 
máxima de 10,00m x 0,90m. Arte a ser 
fornecida pela Contratante. Elemento sujeito à 
prova. 

Metro 
linear 

300   

65 
Camisetas de 

algodão 

Camisetas lisas coloridas 100% algodão fio 30.1, 
tamanhos P, M, G e GG e GGG com aplicação de 
logo em silk screen 4x0 cores, frente e costas. 
Gola careca. Mínimo por pedido: 10 unidades. 

Unidade  500   

66 
Placa de 

Homenagem 

Personalizada em aço inox com fundo polido e 
dimensões de 20cm x 15cm, acondicionada em 
estojo de veludo azul marinho ou preto. A arte 
poderá ser fornecida pela Contratante. 

Unidade 200   

Subtotal R$ 

 
 

SEÇÃO IV - OUTROS ELEMENTOS 

N° 
Elemen

to 

Serviço ou 
Produto 

Descrição Unid Qtde 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

67 
Água  

mineral 
Sem gás, em garrafas de 500ml. Garrafa 500   

68 
Arranjo floral  

(plenária) 

Tipo jardineira para mesa plenária, flores 
tropicais naturais, com 1m x 20cm x 0,5m (L x A 
x P). 

Metro 
linear 

10   

69 
Arranjo floral 

(mesa) 
Flores tropicais naturais com diâmetro de 0,50m 
e altura de até 20cm. 

Unidade 50   

Subtotal R$ 

 

SEÇÃO V - ELEMENTOS DE VALOR VARIÁVEL (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS)  
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Elemento Descrição 
Valor 

Reservado 

Taxa de 
Administração (%) 

 70 
Valor reservado para locação de espaços acrescido de Taxa 
Administrativa (TA), NÃO SUPERIOR A 8%, conforme tópicos 
9.6 a 9.8 do Anexo II - Especificações Técnicas. 

R$ 50.000,00  
 
 

Subtotal (Valor Reservado + TA)  R$   

TABELAS – RESUMO: 

ITEM ÚNICO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de serviços continuados para a realização de 
eventos do Coren-SP em todo o Estado de São Paulo 

R$ _______,___ 

   
AGRUPAMENTOS QUE COMPÕEM O ITEM ÚNICO 

Grupo N° Elemento(s) Subtotais 

Seção I: Serviços Especializados 01 a 18 R$ _______,___ 

Seção II: Equipamentos e Material de Apoio 19 a 53 R$ _______,___ 

Seção III: Itens Personalizáveis 54 a 66 R$ _______,___ 

Seção IV: Outros Elementos 67 a 69 R$ _______,___ 

Seção V: Elementos de Valor Variável (Locação de Espaço) 70        R$ _______,__ 

TOTAL ESTIMADO  R$ _______,___ 

 

Local e Data 
 
 
 

__________________________________________ 
Nome completo e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pregão Eletrônico nº 20/2018 – Processo Administrativo nº 1221/2018 - Contrato nº XX/201X 

CONTRATANTE – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, denominado Coren-SP, Autarquia 

Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São 

Paulo-SP – CEP 01331-000, neste ato representado por sua Presidente, Renata Andrea Pietro Pereira Viana. 

CONTRATADA – ________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº ____________________, com sede na _________________________ - _______________ -  

______________________________ - _______________-____ - CEP __________, telefone _________, e-mail 

_________, neste ato representada por seu ___________________, _________________________, 

____________________, __________________, _______________, portador do RG nº _______________ 

SSP/_____ e inscrito no CPF sob nº __________________, residente na _______________ - ___________ - 

___________-____ - CEP __________. 

O presente Contrato obedece às seguintes condições: 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de organização e execução de eventos, 

contemplando o fornecimento de infraestrutura, equipamentos, mão de obra e demais recursos necessários à 

realização das atividades previstas pelo Coren-SP, sob demanda, conforme descrito no Edital e em seus Anexos, aos 

quais se vincula o presente Ajuste. 

2. DO VALOR CONTRATUAL 

2.1. O valor total estimado para este contrato é de R$ _____,___ (valor por extenso), considerando todos os 

elementos dispostos na planilha de formação de preços que compõe a proposta. 

2.1.1. O valor acima está em conformidade com a proposta apresentada pela Contratada na sessão da 

Licitação, vinculada ao presente Instrumento em todos os temos.  

2.1.2. Trata-se de estimativa de valor, uma vez que a prestação dos serviços ocorrerá sob demanda, 

mediante a necessidade e agenda dos eventos do Coren-SP. 

2.2. Nos preços ajustados estão incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com a prestação do 

objeto da contratação, tributos e todas as despesas diretas e indiretas. 

2.3. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante o período de vigência do presente Contrato. 

3. DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO 

3.1. Conforme interesse do Coren-SP, o valor inicial da contratação poderá ser acrescido ou suprimido até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

3.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, nos limites legalmente estabelecidos. 

3.3. As supressões que ultrapassarem o percentual legalmente admitido, somente serão admitidas através do 

acordo entre as partes. 

4. DA DESPESA 

4.1. As despesas resultantes da execução deste Contrato serão atendidas através do Elemento de Despesa nº 

6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 – Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos. 

5. DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO, DO REAJUSTE E DA RESCISÃO 
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5.1. O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de _____/_____/______a 

_____/_____/________, e poderá ser prorrogado pela Contratante, desde que presente o interesse público e que 

sejam observados os princípios norteadores da Administração Pública, bem como aferida a manutenção da 

vantajosidade e economicidade para a Administração. 

5.1.1. O prazo acima poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) 

meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993. 

5.2. Conforme disposto no art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, após o interregno de 12 (doze) 

meses a partir do início da vigência contratual, os preços contratados poderão ser reajustados com base na data de 

apresentação da proposta ou do último reajuste, conforme variação do Índice Geral de Preços do Mercado, medido 

pela Fundação Getúlio Vargas – IGPM/FGV, ou índice setorial, se houver, podendo o IGPM ser substituído por outro 

equivalente em caso de extinção. 

5.2.1. Para o cálculo do primeiro reajuste será utilizada a variação do índice do período compreendido 

entre o mês da data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data prevista para o reajustamento; 

5.2.2. Para os reajustes subsequentes será utilizada a variação do índice no período compreendido entre 

o mês da data de concessão do último reajuste do Contrato e o índice do mês anterior à data prevista para 

o reajustamento.  

5.3. Ocorrerá a preclusão lógica do direito ao reajuste caso não o pleiteie na ocasião da prorrogação contratual. 

5.4. Em todos os casos de reajustamento será observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e as 

condições mais vantajosas para a Administração. 

5.5. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V do Capítulo III da Lei nº 

8.666/1993. 

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. Será permitida a subcontratação, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/1993, apenas para realização do 

serviço descrito na cláusula 9. Seção V – Elementos de Valor Variável (Locação de Espaços) do Anexo II – 

Especificações Técnicas (aluguel de espaço para realização de eventos – Elemento nº 70), com a prévia e expressa 

autorização do Coren-SP, observando-se o que segue:  

6.1.1. A Contratada do Coren-SP formalizará com a sua Subcontratada o instrumento contratual de 

subcontratação, o qual deverá ser previamente submetido à apreciação do Fiscal e do Gestor do Contrato 

do Coren-SP.  

6.1.2. A Subcontratada deverá comprovar, no ato da assinatura do termo contratual de subcontratação 

com a Contratada da Administração, a regularidade fiscal por meio das certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativas válidas, relativas: 

I. às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

II. ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

III. aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

IV. às Fazendas Estadual e Municipal; 

V. a processos de execução trabalhista; 

6.1.2.1. Todos os demais documentos específicos de habilitação e qualificação técnica 

necessários à execução do objeto. 
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6.1.2.2. Caberá ao Fiscal do Contrato verificar junto à Contratada da Administração a validade 

dos documentos acima descritos observando-se, inclusive, o prazo para regularização das certidões 

aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.1.3. Os serviços subcontratados ocorrerão às expensas da Contratada, devendo, portanto, estar 

integralmente previstos nos valores ofertados no certame. 

6.1.4. O Coren-SP receberá os serviços em nota fiscal emitida conforme descrito nas cláusulas 9.8 e 9.8.1 

do Anexo II – Especificações Técnicas, com todos os descritivos cabíveis, e remunerará somente a empresa 

Contratada, independentemente da existência de subcontratação. 

6.1.5. A subcontratação não reduzirá as obrigações da Contratada, assumindo ela integral 

responsabilidade pela subcontratação dos locais onde ocorrerão os eventos, quando houver necessidade. 

6.1.6. Entre o Coren-SP e a Subcontratada não haverá relação jurídica direta, e não será facultado à 

Subcontratada demandar contra a Administração por qualquer questão relativa ao vínculo que mantém 

com a Subcontratante. 

6.2. Ocorrendo a subcontratação, permanecerá inalterada a responsabilidade sobre todos os serviços, como se 

diretamente os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para a Contratante (Coren-SP) qualquer exceção, 

restrição ou alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha relação à Subcontratada. 

6.3. É vedada a subcontratação de empresa que tenha participado do procedimento licitatório. 

7. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

7.1. Será exigida garantia mínima de 90 (noventa) dias para os materiais fornecidos, a contar do Termo de 

Recebimento Definitivo, sem prejuízo da garantia legal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Código de Defesa do Consumidor). 

7.1.1. A garantia não se exaure com o fim da vigência contratual, devendo ser observados os prazos 

fixados acima. 

7.2. Para os produtos a serem fornecidos nos eventos que contarem com prazo de validade, estes deverão estar 

dentro do prazo, não sendo aceitos produtos próximos do vencimento. 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL 

8.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a Contratada prestará garantia no valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do Contrato, conforme o disposto no art. 56 § 1°, da Lei n° 

8.666/1993, que poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

8.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

8.1.2. Fiança bancária; 

8.1.3. Seguro-garantia. 

8.2. O prazo para prestação da garantia é de até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento, pela Contratada, da 

sua via assinada do Contrato. 

8.2.1. A inobservância do prazo fixado acima acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos 

por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);  

8.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e 

II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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8.3. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a Contratada apresentará garantia 

complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do respectivo Termo de Aditamento ou do 

Apostilamento. 

8.4. A Garantia Contratual prestada assegura o pleno cumprimento, pela Contratada, das obrigações contraídas 

através do Instrumento Editalício e do presente Ajuste, como segue:  

8.4.1. Ressarcir o Coren-SP de quaisquer prejuízos decorrentes de eventual rescisão unilateral; 

8.4.2. Cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por 

descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais; 

8.4.3. Cobrir perdas e danos causados ao Coren-SP; 

8.4.4. Ressarcir valores pertinentes à condenação pela Justiça do Trabalho, por responsabilidade solidária 

como segunda reclamada e/ou cobrir valores de depósitos judiciais. 

8.5. A garantia prestada deverá vigorar por até 90 (noventa) dias após o término da vigência deste Contrato, 

conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN Seges/MPDG nº 05/2017. Decorrido esse prazo, a garantia será liberada em 

favor da Contratada. 

9. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E ACESSÓRIA 

9.1. Após assinatura do presente Ajuste e/ou, quando necessário e convocado, apresentar ao Gestor do 

Contrato no prazo de até 5 (cinco) dias úteis: 

9.1.1. Declaração original nos moldes do Anexo IV da IN/RFB nº 1.234/2012 e alterações caso a empresa 

seja optante pelo Simples Nacional. 

9.1.2. Procuração ou documento similar que ateste a nomeação de preposto titular e substituto 

designados para acompanhamento da execução contratual, acompanhado do currículo profissional do 

nomeado, comprovando os requisitos do tópico 4.1 do Anexo I – Termo de referência. 

9.2. Em até 07 (sete) dias úteis após o término de cada serviço, a Contratada deverá apresentar: 

9.2.1. Relatório dos serviços prestados do mês de referência, devidamente assinado pelo responsável da 

Contratada, contendo informações acerca da execução dos serviços (local, subcontratação se houve ou não, 

etc.). 

9.2.2. Nota fiscal contendo, em seu corpo, a descrição detalhada dos itens e serviços executados, o 

número da nota de empenho, o número do processo licitatório e o número da conta bancária para depósito 

do pagamento; indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que 

serão retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade. Deverá, ainda, estar de acordo com 

a legislação tributária das esferas alcançadas e em conformidade com o objeto contratado no tocante à sua 

natureza (prestação de serviços e/ou comercialização). 

9.2.2.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da unidade______________ do Coren-SP, 

CNPJ_____________________________,Cadastro Municipal nº ________. 

9.2.2.2. No campo email das notas fiscais emitidas deverá constar o seguinte endereço: 

contabilidade@coren-sp.gov.br. 

9.2.2.3. Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

segregadas, separando produtos de serviços cuja somatória deverá resultar no valor do objeto 

contratado. 

9.2.2.4. A Contratada deverá obedecer aos ditames estabelecidos pela Instrução Normativa da 

mailto:contabilidade@coren-sp.gov.br
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Receita Federal do Brasil – IN/RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações que dispõe 

sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

9.2.2.5. Quando ocorrer a subcontratação, a respectiva nota fiscal deverá ser apresentada 

conforme cláusulas 9.8 e 9.8.1 do Anexo II – Especificações Técnicas. 

9.2.3. Comprovação de regularidade fiscal através de certidões negativas ou certidões positivas com 

efeitos de negativas válidas relativas: 

9.2.3.1. Às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

9.2.3.2. Ao Fundo de Garantida por Tempo de Serviço; 

9.2.3.3. Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

9.2.3.4. Às Fazendas Estadual e/ou Municipal; 

9.2.3.5. Aos Débitos Trabalhistas. 

9.3. Deverá a Contratada, ainda, manter toda documentação acima relacionada atualizada e apresentar suas 

atualizações ao Fiscal do Contrato quando lhe for solicitado e/ou por ocasião da prorrogação contratual, se houver. 

9.4. A não apresentação ou irregularidade de qualquer um dos itens relacionados nas cláusulas anteriores 

caracterizará descumprimento de obrigação acessória e poderá ensejar na aplicação de sanções contratuais. 

10. DOS PRAZOS, DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Os serviços serão prestados sob demanda, conforme solicitação do Coren-SP, nos termos, prazos  e locais 

descritos na cláusula 7 do anexo I – Termo de Referência, do Edital. 

10.2. Hipóteses e prazos para refazimento dos serviços e substituição de materiais: 

10.2.1. Caso algum item apresente falha ou vício de fabricação, não estiver adequado ou não atender às 

especificações descritas a Contratada deverá, às suas expensas, efetuar a substituição do item 

imediatamente à notificação, ou em prazo que não comprometa a realização ou a continuidade do evento. 

10.2.2. Nessas situações, todos os ônus decorrentes de eventuais substituições de serviços ou de 

peças/materiais/equipamentos correrão por conta da Contratada. 

10.2.3. A notificação à Contratada poderá ser realizada verbalmente, a depender da situação e 

emergencialidade, ou por meios eletrônicos, a critério do Coren-SP. 

10.3. Permanecendo irregularidades quanto à especificação, falha, vício, ou execução inadequada do objeto, a 

Administração poderá rejeitá-los no todo ou em parte, determinando sua substituição ou complementação, ou 

ainda rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

10.4. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, à Contratante é 

reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer sua mais 

ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados. 

11. DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO 

11.1. Nos termos dos art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido a cada execução 

de serviço: 

11.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega da nota fiscal e demais documentos, que deverá ocorrer até o 

sétimo dia útil após o término da execução do evento; 

11.1.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após verificação 

se o objeto atende às especificações do Edital e seus Anexos; e da conformidade da documentação (nota 
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fiscal, relatórios, regularidades fiscais e demais documentos de apresentação obrigatória); 

11.1.3. Expirado o prazo supramencionado e não ocorrendo a conformidade, o documento fiscal deverá 

ser cancelado, devendo ser reemitido apenas quando da regularização. 

11.2. O recebimento provisório poderá ser feito por qualquer servidor do Coren-SP e o recebimento definitivo 

apenas pelo Fiscal do Contrato. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo pelo Fiscal do Contrato, preferencialmente mediante depósito na conta bancária informada na nota fiscal. 

12.2. A Contratada receberá apenas pelo objeto efetivamente executado. 

12.3. O Coren-SP reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal 

estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou em desconformidade com a legislação tributária vigente e, 

ainda, se for constatado no ato da atestação que o objeto entregue não corresponde às especificações do Edital e 

seus anexos . 

12.3.1. Não ocorrendo o pagamento, a Contratada não terá o direito à compensação financeira ou 

alteração de preços. 

12.4. Na hipótese da nota fiscal apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou quanto à documentação 

que deve acompanhá-la, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para 

pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Gerência Financeira – Gefin, ressalvado o direito da Contratada 

de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que a Contratante 

terá reiniciado o prazo para efetuar nova análise e o respectivo pagamento, a partir do recebimento. 

12.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela Contratada. 

12.6. A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e contribuições sociais, 

conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade, que devem vir expressas na nota fiscal, em obediência 

aos ditames estabelecidos pela IN/RFB nº 1.234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos 

pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

12.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Coren-SP serão calculados por meio 

da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo que: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = i/365    I = (6/100)/365     I = 0,00016438 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos, demais dispositivos legais e das contidas no 

Edital e seus Anexos, a Contratante se obriga a: 

13.1.1. Permitir o acesso dos colaboradores da Contratada às dependências do Coren-SP para realização 

dos serviços, quando assim necessitar. 

13.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
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representante da Contratada. 

13.1.3. Exercer a fiscalização da execução do objeto por pessoas especialmente designadas. 

13.1.4. Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal para acompanhamento da execução contratual. 

13.1.5. Solicitar a retificação/substituição dos serviços/itens prestados inadequadamente, que 

apresentarem defeitos ou problemas de funcionamento, ou que não atenderem às especificações do objeto 

constantes no Edital e em seus Anexos. 

13.1.6. Solicitar a substituição de pessoas não qualificadas ou entendidas como inadequadas para a 

prestação dos serviços. 

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

cláusulas deste Instrumento Contratual e os termos de sua proposta. 

13.1.8. Registrar, em sistema próprio, os prazos de atendimento e todas as demais ocorrências 

relacionadas à entrega do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

13.1.9. Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos objetos entregues, prestados nos prazos e 

condições estabelecidos. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Caberá à Contratada, a partir da assinatura deste Instrumento, o cumprimento das obrigações a seguir, 

além das constantes no Edital e em seus Anexos: 

14.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do 

Coren-SP; 

14.1.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Coren-SP, ou ainda 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelo Coren-SP. 

14.1.3. Ressarcir a Contratante quando a Contratada, através de seus colaboradores, durante a execução 

contratual, provocar danos ao patrimônio do Coren-SP por imperícia, imprudência e/ou má fé. 

14.1.4. Comunicar ao Coren-SP qualquer anormalidade que constatar e prestar os esclarecimentos que 

forem solicitados. 

14.1.5. Manter, durante o período de contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

14.1.6. Designar, por escrito, no ato da assinatura do Contrato, preposto(s) que tenham poderes para 

resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste objeto. 

14.1.7. Informar à Contratante, sempre que houver alteração, nome, endereço, telefone e e-mail do 

responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações. 

14.1.8. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual e municipal. 

14.1.9. Possuir todos os registros que permitam a execução dos serviços descritos no objeto contratual e 

apresentar suas comprovações e atualizações, quando cabível. 

14.1.10. Quando couber, comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de 

importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de 

rescisão contratual e multa. 
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14.2. A Contratada deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

14.2.1. Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes 

desta contratação. 

14.2.2. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público, obrigando-se a saldá-

los na época própria, vez que os seus colaboradores não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

Coren-SP. 

14.2.3. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 

quando forem vítimas os seus colaboradores durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas 

dependências do Coren-SP. 

14.2.4. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

14.2.5. Custos da mão de obra, dos materiais, equipamentos e uniformes quando necessários à prestação 

dos serviços, inclusive na hipótese de haver necessidade de reposição ou substituição. 

14.2.6. Todas as despesas decorrentes de deslocamentos de profissionais para a prestação dos serviços. 

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

14.3.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, inclusive técnica e administrativamente, 

não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas 

oriundos desta contratação. 

14.3.2. Prestar os serviços em conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus Anexos. 

14.3.3. Providenciar o transporte interno e externo, o acondicionamento, a entrega e o descarregamento 

dos materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução do objeto. 

14.3.4. Acondicionar devidamente os produtos e materiais empregados na execução dos serviços de forma 

a não danificá-los durante as operações de transporte, carga, descarga e manuseio. 

14.3.5. Executar os trabalhos de forma a proporcionar os melhores resultados, cabendo à Contratada 

otimizar a gestão de recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e a 

satisfação da Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. 

14.3.6. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia de recursos naturais 

e na redução da poluição ambiental, tais como, racionalização do consumo de energia elétrica e de água; 

destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de manutenção; entre outras. 

14.3.7. Utilizar pessoal devidamente treinado e qualificado para a fiel execução contratual. 

14.3.8. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução do objeto no regime desta contratação sem 

interrupção da prestação dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença médica, falta ao 

serviço, greve, demissão e outros motivos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente. 

14.3.9. Assegurar que todo colaborador da Contratada que cometer falta disciplinar não será mantido nas 

dependências do Coren-SP. 

14.3.10. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto às substituições de trabalhador não 

qualificado ou entendido como inadequado para a prestação dos serviços. 
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14.3.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

colaborador que, eventualmente, se acidentar ou sofrer com mal súbito durante a execução do objeto. 

14.3.12. Instruir seus colaboradores quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de Segurança e Medicina do Trabalho, assim como 

as orientações de prevenção de incêndio nas dependências do Coren-SP. 

14.3.13. Manter os colaboradores devidamente identificados durante a execução do objeto, quando a 

situação assim o exigir, principalmente quando esta exigir permanência nas dependências do Coren-SP. 

14.3.14. Manter seu pessoal portando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, 

quando a situação assim o exigir. 

14.3.15. Verificar previamente a disponibilidade, com o Fiscal do Contrato, caso a Contratada necessitar de 

vagas para estacionamento dentro do Coren-SP durante a execução do objeto. 

14.3.16. Utilizar equipamentos elétricos dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede 

elétrica das instalações do Coren-SP. 

14.3.17. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade da administração. 

14.3.18. Executar o objeto contratado com o sigilo necessário. 

14.4. São expressamente vedadas à Contratada: 

14.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Coren-SP para a execução deste 

Contrato. 

14.4.2. A utilização, na execução dos serviços, de empregado ou colaborador que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 

7º do Decreto nº 7203 de 2010. 

14.4.3. A veiculação de publicidade acerca da aquisição, salvo se houver prévia autorização do Coren-SP. 

14.4.4. A subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial do objeto contratado, salvo 

mediante autorização expressa do Coren-SP, apenas para execução parcial. 

14.5. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhistas não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Coren-SP, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão 

pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Coren-

SP. 

15. DAS SANÇÕES 

15.1. Poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser 

descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, criminal e das demais cominações legais, estando sujeita à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da contratação, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 

5.450/2005 a Contratada que: 

15.1.1. Deixar de entregar documentação exigida; 

15.1.2. Apresentar documentação falsa; 

15.1.3. Não mantiver a proposta; 

15.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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15.1.5. Falhar na execução do contrato; 

15.1.6. Fraudar na execução do contrato; 

15.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.8. Fizer declaração falsa; 

15.1.9. Cometer fraude fiscal.  

15.2. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 

único, da Lei n.º 8.666/1993. 

15.3. Poderão ser consideradas fraudulentas, na execução da contratação, as condutas (mas não se limitando a 

essas): 

15.3.1. Elevar arbitrariamente os preços; 

15.3.2. Prestar, como certo e perfeito, serviço fora das especificações acordadas; 

15.3.3. Entregar um produto por outro e/ou prestar um serviço por outro; 

15.3.4. Alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

15.3.5. Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à proposta ou a execução do instrumento 

contratual. 

15.4. Para a Contratada que cometer as condutas dos itens 15.1.4 e 15.1.5, será aplicada multa nas seguintes 

condições: 

15.4.1. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos 

serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.  

15.4.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, a partir do 

décimo sexto dia, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

15.4.2.1. A partir do décimo sexto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida e a multa correspondente, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do ajuste; 

15.4.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

15.4.4. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato, exceto a prevista nos 

casos de inexecução total. 

15.5. Quando não for possível auferir o descumprimento contratual pelas alíneas anteriores, serão utilizados os 

quadros abaixo, nos quais: A Tabela 1 visa estabelecer parâmetros de aplicação de sanções e tipificando situações 

mais frequentes, enquanto a Tabela 2 delimita, relativamente aos valores contratados, a monta e os graus de 

infração.  

TABELA 1 

ITEM  DESCRIÇÃO AFERIÇÃO GRAU 

1 

Atraso no início das atividades gerais e/ou específicas do contrato, tais como: 

montagem/desmontagem, serviço de recepção, mestre de cerimônia, 

coordenador do evento e demais serviços terceirizados. 

Por hora 03 
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2 
Apresentar ou permitir profissionais ou colaboradores sem qualificação técnica 

para executar os serviços contratados. 

Por pessoa/  

ocorrência 
03 

3 
Apresentar ou permitir profissionais ou colaboradores trajando uniforme ou 

vestimentas inadequadas ou em mal estado de conservação e uso. 

Por pessoa/  

ocorrência 
03 

4 
Permitir a presença dos profissionais e colaboradores sem crachá de 

identificação, quando tal uso for solicitado. 

Por pessoa/  

ocorrência 
01 

5 
Entregar material com impressão em desacordo ou com qualquer divergência de 

cor, arte, tamanho e formato. 

Por item/ 

ocorrência 
02 

6 
Entregar material com qualidade ou quantidade inferior ao contratado e/ou com 

qualquer divergência de cor, arte, tamanho, formato,  gramatura e espessura. 

Por item/ 

ocorrência 
02 

7 Entregar material em desacordo ou com qualquer divergência de funcionalidade. 
Por item/ 

ocorrência 
02 

8 
Entregar arranjo floral em desacordo ou com qualquer divergência de tamanho, 

qualidade ou quantidade. 

Por item/ 

ocorrência 
02 

9 Entregar bebida fora do prazo de validade(quando aplicado). 
Por item/ 

ocorrência 
03 

10 Entregar bebida mal acondicionados/refrigerados (quando aplicado). 
Por item/ 

ocorrência 
03 

11 Entregar bebidas em quantidades inferiores ao contratado (quando aplicado). 
Por item/ 

ocorrência 
03 

12 

Apresentar material e serviço de infraestrutura e/ou de equipamentos em 

desacordo com o especificado, inadequado ou insuficiente para o apoio e 

suporte dos serviços oferecidos.  

Por item/ 

ocorrência 
03 

13 

Apresentar material de estrutura e/ou de equipamentos danificados ou em mal 

estado de conservação e uso e que estejam em desacordo com as normas 

técnicas e de segurança vigentes. 

Por item/ 

ocorrência 
03 

14 
Apresentação musical em desacordo com o repertório musical estabelecido pela 

contratante. 
Por ocorrência 01 

15 
Apresentar serviços terceirizados de apoio e/ou suporte em desacordo com o 

especificado, inadequado ou insuficiente. 
Por ocorrência 03 

16 
Apresentar materiais de apoio e/ou suporte em mal estado de conservação e uso 

e em desacordo com as normas técnicas e de segurança vigentes. 
Por ocorrência 03 

17 
Atraso na entrega de documentação complementar e acessória exigida no edital 

e no instrumento contratual, considerando o prazo previsto 

Por documento  

e por dia 
01 

18 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 

nesta tabela de multas 

Por item e por 

dia, quando 

couber 

01 

TABELA 2 

As ocorrências listadas no item anterior serão convertidas em multa conforme a tabela de correspondência abaixo: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o total do contrato 

02 0,15% (quinze centésimos por cento) sobre o total do contrato 

03 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) sobre o total do contrato 
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15.6. Para as demais condutas e, em quaisquer casos descritos nas cláusulas anteriores, a multa máxima a ser 

aplicada será de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

15.7. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, 

através de boleto bancário a ser enviado à Contratada.  

15.7.1. A critério do Coren-SP e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 

empresa tenha a receber pelos serviços prestados. 

15.7.2. Não sendo essa importância suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da 

Garantia Contratual, quando houver. 

15.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido, a Contratada será inscrita em 

dívida ativa e cobrada judicialmente. 

15.8. Poderão ser aplicadas, ainda, a pena de advertência e declaração de inidoneidade de licitar e contratar com 

a Administração Pública e as demais sanções descritas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 28 do Decreto nº 

5.450/2005 e nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 isolada ou cumulativamente com a pena de multa. 

15.9. Poderá deixar de ser imputada sanção à Contratada nos casos de comprovação, por ela, da ocorrência de 

força maior impeditiva do cumprimento contratual; de manifestação da unidade requisitante, informando que o 

ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Coren-SP; ou de acatamento de justificativas, após análise da Contratante, 

em outros casos fortuitos. 

15.10. As sanções apenas serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa. 

15.10.1. Constatada a irregularidade na execução contratual, o Fiscal do Contrato notificará a empresa para 

que apresente defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções. 

15.10.2. A não apresentação de defesa no prazo legal implicará na aplicação das sanções, nos termos do 

parágrafo 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.  

15.10.3. Apresentada a defesa no prazo legal, o Fiscal e o Gestor do Contrato apreciarão o seu teor, 

proferindo parecer técnico comunicando a aplicação da sanção ou acatamento da manifestação, mediante 

ciência da Contratada, a ser feita pelo correio, com aviso de recebimento. 

15.11. Das decisões de aplicação de sanção caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados.  

15.11.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fax, correio eletrônico ou qualquer outro 

meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver 

sido protocolizada. 

15.12. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta, o 

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

16. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

16.1. As Leis nº 8.666/1993, nº 8.078/1990 e nº 10.520/2002, os Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005 bem 

como os demais postulados que norteiam o Direito Administrativo e, subsidiariamente, no que couber, a Legislação 

Civil, regerão as hipóteses não previstas neste Contrato. 

17. DO FORO 

17.1. As partes elegem de comum acordo, o foro da Justiça Federal de São Paulo para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

_______________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Renata Andrea Pietro Pereira Viana 
Presidente 

 

 

 

_______________________________________ 
CONTRATADA 

 


