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AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº ___/20___ 

Processo Administrativo nº 2235/2018  

Decorrente da Dispensa de Licitação nº ____/20___ 

DISPENSA  fundamentada no art. 24, inc. II da Lei 8.666/1993 

REQUISITANTE: (Gerência de Gestão de Pessoal - GGP) 

DATA DE EMISSÃO: _____/_____/_______ 

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo vem, por meio da presente Autorização de Compra, em 

substituição ao termo de contrato, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993, solicitar à empresa       [Razão 

Social]    , inscrita no CNPJ sob o nº _________/____-__, com sede à    [Endereço completo com complementos] 

-    [Bairro]    - [Cidade/Estado] - CEP _____-___ - telefone(s) (__) ____-____ - e-mail(s) ___________________, 

o fornecimento dos Materiais / Equipamentos / Produtos conforme descrito abaixo. 

1. DO OBJETO  

1.1.  Aquisição de materiais diversos para confecção de crachás de identificação dos colaboradores diretos, 

comissionados e conselheiros, bem como para disponibilização aos prestadores de serviço com mão de obra 

dedicada (funcionários terceirizados) do Coren-SP. 

2. DO PREÇO 

2.1. Ficam ajustados os seguintes valores: 

GRUPO 01: PORTA-CRACHÁS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

01 Porta-crachás retráteis personalizados (azul escuro) Peça 500   

02 
Porta-crachás retráteis personalizados (vermelho 
escuro) 

Peça 100   

03 
Porta-crachás retráteis personalizados (verde 
escuro) 

Peça 50   

VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ _________ (valor por extenso) 

 

GRUPO 02: CORDÕES PERSONALIZADOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

04 Cordões personalizados (azul escuro) Peça 500   

05 Cordões personalizados (vermelho escuro) Peça 100   

06 Cordões personalizados (verde escuro) Peça 50   

VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ _________ (valor por extenso) 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

07 Cartões em PVC Peça 500   

VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ _________ (valor por extenso) 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

08 
Kit de cartuchos para impressão de cartões em 
PVC 

Peça 2   

VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ _________ (valor por extenso) 

2.2. Os valores e as condições ora estabelecidas obedecem à Proposta de Preços nº ___________, datada 

de ____/____/_____, que se vincula ao presente Ajuste em todos os termos. 

2.3. Nos preços ajustados estão incluídos, além do lucro, demais custos, tais como custos e logística da 

entrega, materiais e equipamentos utilizados, tributos, todas as despesas diretas e indiretas e outros 

necessários ao integral cumprimento da entrega do objeto. 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas resultantes da execução deste Contrato estão programadas em dotação orçamentária 

prevista no orçamento do Coren-SP para o exercício 2019, no Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.33.90.30.002 – 

Material de Expediente. 

4. DA GARANTIA SOBRE OS PRODUTOS 

4.1. Será exigida garantia legal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 

Defesa do Consumidor), a contar do Termo de Recebimento Definitivo, podendo, inclusive, a Contratada 

oferecer garantia adicional. A Contratada deverá, ainda, responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do 

produto, de acordo com o mesmo dispositivo legal.  

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1. A entrega do objeto deverá ser realizada nos termos, prazos e locais descritos no item 4 do Anexo I – 

Termo de Referência. 

5.2. Nos casos lá descritos que ensejarem a substituição do objeto, a notificação à contratada poderá ser 

realizada por meios eletrônicos, a critério do Coren-SP, sendo que os prazos serão contados a partir da 

notificação. 

5.3. Após a substituição ou conserto/reparação do objeto, permanecendo irregularidades quanto à 

especificação, falha ou vício, 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. 

5.4. 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. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado nos termos do item 10 do Anexo I – Termo de Referência. 

6.2. A apresentação da nota fiscal ou fatura para pagamento deverá observar o seguinte: 

6.2.1. 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. 

6.2.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da unidade ______________ do Coren-
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SP, CNPJ nº __________________, Cadastro Municipal nº ________. 

6.2.1.2. No campo e-mail das notas fiscais emitidas deverá constar o seguinte endereço: 

contabilidade@coren-sp.gov.br.  

6.2.1.3. Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

segregadas, separando produtos de serviços cuja somatória deverá resultar no valor do 

objeto contratado. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Caberá à Contratante, a partir da assinatura deste instrumento, o cumprimento das obrigações 

constantes no item 5 do Anexo I – Termo de Referência. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Caberá à Contratada, a partir da assinatura deste instrumento, o cumprimento das obrigações 

constantes no item 6 do Anexo I – Termo de Referência. 

9. DAS SANÇÕES 

9.1. As sanções serão aplicadas nos termos e condições constantes no item 12 do Anexo I – Termo de 

Referência. 

10. LEGISLAÇÃO APLICAVEL 

10.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 

de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e nas normas e princípios 

gerais dos contratos, dispostos na legislação civil. 

11. DO FORO 

11.1. Fica estipulado o foro da Justiça Federal de São Paulo para a solução dos conflitos eventualmente 

decorrentes da presente relação contratual. 

mailto:contabilidade@coren-sp.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
(COMPRAS)1 

Processo Administrativo nº 2235/2018 

Áreas Demandantes Gerências, assessorias técnicas e Gabinete da Presidência 

Área Técnica e Solicitante Gerência de Gestão de Pessoal (GGP) 

Responsáveis e respectivas matrículas Flávia Cristina Bianchin Parro, mat. 1092 

Responsável(eis) pela solicitação 
Solange Gomes de Souza, mat. 495 

Emmanuel Alves Barbosa, mat. 865 

1. DO OBJETO  

1.1. Aquisição de materiais diversos para confecção de crachás de identificação dos colaboradores diretos, 
comissionados e conselheiros, bem como para disponibilização aos prestadores de serviço (funcionários 
terceirizados) do Coren-SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

GRUPO 01: PORTA-CRACHÁS 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO  

1 405530 

Porta-crachás retráteis personalizados (azul 
escuro)  
- Prendedor para crachá com 32mm de diâmetro e 
10mm de espessura; 
- Confeccionada em plástico resistente na cor azul 
escura; 
- Com impressão digital em papel especial de alto 
brilho, protegida e destacada por lente translucida 
de resina plástica flexível na parte central (em área 
de, pelo menos, 20mm de diâmetro) do logo do 
Coren-SP; 
- Com clips metálico na parte traseira; 
- Com sistema retrátil (tipo ioiô), extensível até no 
mínimo 70cm de distância, fixado em alça 
transparente com botão tic tac que permita 
pendurar crachá confeccionado em cartão de 
proximidade HID e adesivado com cartão de PVC. 

Peça 500 R$2,30 R$1.150,00 

2 405530 

Porta-crachás retráteis personalizados (vermelho 
escuro)  
- Prendedor para crachá com 32mm de diâmetro e 
10mm de espessura; 
- Confeccionada em plástico resistente na cor 
vermelha escura; 
- Com impressão digital em papel especial de alto 
brilho, protegida e destacada por lente translucida 
de resina plástica flexível na parte central (em área 
de, pelo menos, 20mm de diâmetro) da 
identificação personalizada da Brigada de Incêndio 
do Coren-SP; 

Peça 100 R$2,42 R$242,00 

 
1Elaborado conforme o modelo de Termo de Referência “Pregão Eletrônico – Compras” disponível no sítio da 

AGU (https://www.agu.gov.br/page/download/index/id/38437288). Acesso em 25/07/2019. 

https://www.agu.gov.br/page/download/index/id/38437288
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GRUPO 01: PORTA-CRACHÁS 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO  

- Com clips metálico na parte traseira; 
- Com sistema retrátil (tipo ioiô), extensível até no 
mínimo 70cm de distância, fixado em alça 
transparente com botão tic tac que permita 
pendurar crachá confeccionado em cartão de 
proximidade HID e adesivado com cartão de PVC. 

3 405530 

Porta-crachás retráteis personalizados (verde 
escuro)  
- Prendedor para crachá com 32mm de diâmetro e 
10mm de espessura; 
- Confeccionada em plástico resistente na cor 
verde escura; 
- Com impressão digital em papel especial de alto 
brilho, protegida e destacada por lente translucida 
de resina plástica flexível na parte central (em área 
de, pelo menos, 20mm de diâmetro) da 
identificação personalizada da CIPA do Coren-SP; 
- Com clips metálico na parte traseira; 
- Com sistema retrátil (tipo ioiô), extensível até no 
mínimo 70cm de distância, fixado em alça; 
transparente com botão tic tac que permita 
pendurar crachá confeccionado em cartão de 
proximidade HID e adesivado com cartão de PVC. 

Peça 50 R$2,50 R$125,00 

TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO 01 R$1.517,00 

 

GRUPO 02: CORDÕES PERSONALIZADOS 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO  

4 376001 

Cordões personalizados (azul escuro) 
- Cordão confeccionado em 100% de poliéster de 
alta qualidade; 
- Em tecido liso na cor azul escura; 
- Acabamento com argola em metal; 
- Medidas: 1,20cm (largura) X  70,00cm 
(comprimento) X 0,20cm (espessura); 
- Impressão personalizada aplicada em serigrafia 
ou silkscreen de uma cor (branca) em ambos os 
lados. 

Peça 500 R$1,59 R$795,00 

5 376001 

Cordões personalizados (vermelho escuro) - 
Brigada de Incêncio 
- Cordão confeccionado em 100% de poliéster de 
alta qualidade; 
- Em tecido liso na cor vermelha escura; 
- Acabamento com argola em metal; 
- Medidas: 1,20cm (largura) X  70,00cm 
(comprimento) X 0,20cm (espessura); 
- Impressão personalizada aplicada em serigrafia 
ou silkscreen de uma cor (branca) em ambos os 
lados. 

Peça 100 R$1,59 R$159,00 



 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Página 6 de 13 

 

GRUPO 02: CORDÕES PERSONALIZADOS 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO  

6 376001 

Cordões personalizados (verde escuro) - CIPA 
- Cordão confeccionado em 100% de poliéster de 
alta qualidade; 
- Em tecido liso na cor verde escura; 
- Acabamento com argola em metal; 
- Medidas: 1,20cm (largura) X  70,00cm 
(comprimento) X 0,20cm (espessura); 
- Impressão personalizada aplicada em serigrafia 
ou silkscreen de uma cor (branca) em ambos os 
lados. 

Peça 50 R$1,59 R$79,50 

TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO 02 R$1.033,50 

 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO  

7 357042 

Cartão em PVC 
- Cartão em PVC tipo CR-80; 
- Cor: branco padrão; 
- Medida: 54mm (largura) X 86 mm (comprimento) 
X 0,75mm (espessura); 
- Cortado a laser; 
- Adesivado; 
- Para impressão colorida; 
- Compatível com impressora Datacard SP35 Plus; 
- Para fixação em cartão de proximidade HID; 

Peça 500 R$0,44 R$220,00 

 

ITEM 
IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO  

8 445387 

Kit de cartuchos para impressão de cartões em 
PVC 
- Cartucho do tipo Ribbon Color Datacard; 
- Part Number 534000-003; 
- Específico para uso em impressora Datacard SP35 
Plus (cartuchos originais ou compatíveis de 
qualidade equivalente ou superior); 
- Capacidade de impressão de 500 cartões em até 
16.000 cores em 5 painéis (YMCKT), consistidos em 
4 cores + overlay (amarelo, magenta, ciano e  preto 
resina e revestimento); 
- Deverá acompanhar cartão e rolete para limpeza. 
Obs.: Os cartuchos fornecidos deverão ter validade 
mínima de 12 (doze) meses no momento da 
entrega. 

Conjunto 2 R$372,75 R$745,50 

1.2. O valor total estimado para esta aquisição é de R$ 3.516,00 (três mil quinhentos e dezesseis reais). 

1.3. Será exigida, para todos os itens, a garantia mínima prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), a contar do Termo de Recebimento Definitivo. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO 
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2.1. Os materiais objeto deste pedido são necessários para a confecção e disponibilização de crachás de 
identificação que, em virtude de medida de segurança imposta pela Gerência Administrativa e de Logísitca 
Administrativa (GEAD), faz-se obrigatória sua utilização por todos os empregados, conselheiros e terceirizados 
nas dependências do Coren-SP durante a sua permanência nas instalações do Conselho, incluindo o destaque 
legal que deve ser dado aos brigadistas de incêndio e membros da CIPA. 

2.2. Justifica-se o agrupamento dos itens similares devido à necessidade de garantir sua padronização através 
da produção unificada de um mesmo fornecedor, bem como pela vantajosidade econômica advinda da 
projeção de consumo  em maior escala com um número reduzido de fornecedores. 

2.3. Histórico de consumo 

2.3.1. O último registro de contratação dos itens abaixo ocorreram pelos seguintes processos: 

I. Item 01: 500 unidades através da DL nº 13/2015 (PA nº 165/2015), sendo estimado o consumo anual 
de 200 unidades; 

II. Item 04: 1000 unidades através da DL nº 13/2015 (PA nº 165/2015, sendo estimado o consumo anual 
de 200 unidades; 

III. Item 08: 3 kits através da DL nº 04/2015 (PA nº 3543/2014), sendo estimado o consumo anual de 01 
unidade. Porém, devido ao número de demandas já acumuladas nesta data, bem como a validade dos 
kits, serão adquiridas duas unidades por precaução, sendo assegurada a sua utilização dentro do prazo 
de validade. 

2.3.2. Não constam registros de aquisição para os itens 02, 03, 05, 06 e 07. 

2.3.3. Os quantitativos indicados basearam-se no histórico de consumo dos itens, na necessidade de 
troca de alguns materiais que encontram-se em más condições de uso e na projeção de aumento da 
demanda relativa a possível substituição de estagiários e de pessoal terceirizado, assim como possíveis 
novas contratações. 

2.4. Metodologia utilizada para a pesquisa de preços e avaliação do custo 

2.4.1. A pesquisa de preços foi realizada conforme a IN 05/2014 da SLTI/MP, atualizada pela IN 03/2017 
da SLTI/MP, que estabelece procedimentos para realização de pesquisa de preços para aquisição de bens 
e contração de serviços em geral. 

2.4.2. Esta contratação atende ao requerido no Art. 2°, incisos I, II, III e IV da IN supracitada, sendo que 
os valores praticados na Administração derivam  das seguintes contratações: 

I. DL n° 02/2019, UASG 170078. 

II. PE n° 05/2018, UASG 510677. 

III. PE n° 05/2018, UASG 160548. 

IV. PE n° 18/2018, UASG 110001. 

V. PE n° 06/2018, UASG 240137. 

VI. PE n° 07/2018, UASG 926535. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  

3.1. O objeto a ser contratado encontra-se na classificação de bem comum, nos termos da Lei nº 
10.520/2002, pois possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por 
meio de especificações usuais do mercado. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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4.1. O objeto deverá ser entregue de forma integral.  

4.2. A entrega dos bens deverá ocorrer nos prazos e condições definidas nos subtópicos 4.2.1 e 4.2.2 abaixo, 
contados a partir do envio das requisições formais pelo Coren-SP, no seguinte endereço: Alameda Ribeirão 
Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, no horário compreendido entre 07:00 e 16:00, em dias 
úteis, diretamente na Gerência de Gestão de Pessoas. 

4.2.1. Grupos 1 (Itens 1 a 3) e 2 (itens 4 a 6): prazo de até 15 (quinze) dias úteis, incluídos prazos para 
fornecimento e aprovação de provas, conforme abaixo. 

4.2.1.1. O Coren-SP disponibilizará às Contratadas, quando do envio das ordens de fornecimento, 
modelos de porta-crachá e cordões personalizados atualmente utilizados, bem como toda 
arte gráfica necessária, a fim de que seja mantida a padronização destes itens.  

4.2.1.2. As Contratadas, em até 03 (três) dias úteis contados do recebimento das ordens de 
fornecimento, deverão disponibilizar à Contratante provas dos bens produzidos, para fins 
de validação e aprovação dos itens personalizados.  

4.2.1.3. A Contratante analisará as provas e dará a devolutiva em até 1 (um) dia útil a partir do 
recebimento. O mesmo ocorrerá quando houver necessidade de retificação de provas. 

4.2.1.4. Caso haja necessidade de retificação da prova, o prazo para a Contratada apresentar uma 
nova prova será de 1 (um) dia útil. 

4.2.1.5. A retirada e devolução de modelos físicos, bem como das provas, que deverá correr por 
conta das Contratadas, ocorrerá junto à Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP, 
instalada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, 4º 
andar. 

4.2.1.6. O recebimento dos modelos e da arte para personalização com a logomarca do Coren-SP 
nos itens requeridos deverá ser programada e validada com o Auxiliar de Recursos 
Humanos, Sr. Emmanuel Alves Barbosa através do endereço eletrônico rhgp@coren-
sp.gov.br.  

4.2.2. Itens 7 e 8: prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

4.3. A entrega de todos os bens deverá ser realizada na unidade Sede do Coren-SP, localizada à Alameda 
Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, no horário compreendido entre 07:00 e 16:00, 
em dias úteis, diretamente na Gerência de Gestão de Pessoas.  

4.3.1. Havendo questões relativas aos prazos e condições de entrega ora estabelecidos, a Contratada 
poderá se comunicar com o Coren-SP através do telefone: (11) 3225-6340, ou endereço eletrônico: 
rhgp@coren-sp.gov.br. 

4.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega pelo responsável pelo acompanhamento da 
execução contratual, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta comercial.  

4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

4.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

mailto:rhgp@coren-sp.gov.br
mailto:rhgp@coren-sp.gov.br
mailto:rhgp@coren-sp.gov.br
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4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão 

e/ou servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes aos itens fornecidos, quantitativos, valores unitários e totais; 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do instrumento contratual; 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO  

7.1. Não será admitida a subcontratação para este objeto.  

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra Pessoa Jurídica, desde que: 
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8.1.1. Sejam observados pela nova Pessoa Jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na fase 
original de seleção de fornecedor ou prestador de serviço; 

8.1.2. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 

8.1.3. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, havendo anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do Art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar 
a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios (este último caso, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993). 

9.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. DOS TRÂMITES DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento da nota 
fiscal/fatura, mediante depósito bancário para crédito, em banco, agência e conta corrente indicados pela 
contratada. 

10.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em que o Coren-SP 
atestar a execução do objeto, conforme consignado no Termo de Referência.  

10.2. A Contratada receberá apenas pelo objeto efetivamente entregue. 

10.3. A apresentação da nota fiscal ou fatura para pagamento deverá observar o seguinte: 

10.3.1. 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. 

10.3.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da unidade Sede do Coren-SP, CNPJ nº 

44.413.680/0001-40, Cadastro Municipal nº 8.585.309-7. 

10.3.1.2. No campo e-mail das notas fiscais emitidas deverá constar o seguinte endereço: 

contabilidade@coren-sp.gov.br.  

10.3.1.3. Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

segregadas, separando produtos de serviços cuja somatória deverá resultar no valor do 

objeto contratado. 

10.3.1.4. A nota fiscal deverá conter em seu corpo descrição detalhada do objeto, número 

da nota de empenho, número da Dispensa de Licitação e dados bancários para depósito do 

pagamento. 

10.4. Previamente à emissão da nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá, nos termos 
dos arts. 29 a 31 da IN MPDG nº 03/2018, consultar o SICAF a fim de verificar:  (i) existência de ocorrências 

mailto:contabilidade@coren-sp.gov.br
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impeditivas indiretas, caso em quê, deverá diligenciar para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no relatório; (ii) identificar eventuais penalidades impeditivas de contratar com o Poder Público; (iii) 
confirmar a situação de regularidade dos requisitos de habilitação, podendo acessar outros sítios eletrônicos 
oficiais caso a informação no SICAF não seja suficiente. 

10.4.1. Havendo ocorrências serão adotados, por parte da Administração, os procedimentos previstos 
no art. 31 da IN MPGD nº 03/2018 no que couber, dada a natureza deste instrumento contratual. 

10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

10.5.1. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos naquele regime, 
ficando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido. 

10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa (por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência), ou, ainda, se for 
constatado no ato da atestação que o objeto entregue não corresponde às especificações, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

10.6.1. Nestas hipóteses, o prazo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

10.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a compensação financeira devida pela Contratante será calculada 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%. 

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Não haverá exigências desta natureza para o objeto.  

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/1993, a Contratada que: 

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. Cometer fraude fiscal; 

12.1.6. Não mantiver a proposta. 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, a Administração pode aplicar à contratada 
as seguintes sanções: 

12.2.1. Multa moratória de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
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sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

12.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento, no caso de 
inexecução total do objeto. 

12.2.2.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

12.2.3. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a contratante; 

12.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Coren-SP, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos; 

12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou 
indireta, de quaisquer dos entes federados, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida quando houver ressarcimento pelos prejuízos causados e passados 2 (dois) anos. 

12.3. As sanções dos subitens 12.2.3 à 12.2.5 poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

12.4. Ficam sujeitas às penalidades do art. 87, inc. III e IV, da Lei 8.666/1993, as empresas ou profissionais 

que: 

12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados 

12.5. Para aplicação de quaisquer penalidades será aberto processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatário, conforme procedimento previsto na Lei 8.666/1993 
e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

12.6. As multas devidas e os eventuais prejuízos causados à Administação serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Coren-SP, ou deduzidos da garantia, ou, ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

12.7. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente do Coren-SP. 

12.8. 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. 

12.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1. Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente. 

14. UNIDADES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), tel. (11) 3225-6392 - endereço eletrônico rhgp@coren-sp.gov.br. 

 

mailto:rhgp@coren-sp.gov.br


 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Página 13 de 13 

 

 

São Paulo, 26 de agosto de 2019. 

Áreas demandantes: GGP 

______________________________________ 
(carimbo e assinatura) 

 

Áreas técnicas: GGP 

______________________________________ 
(carimbo e assinatura) 

 

Área de apoio administrativo Gerência de Compras e Contratos: 

Setor de Cotação e Contratação 
(SCC/GCC) 

 
 

____________________ 
(carimbo e assinatura) 

Setor de Administração de Contratos 
(SAC/GCC) 

 
 

____________________ 
(carimbo e assinatura) 

 

Gerência de Compras e Contratos 
(GCC) 

 
 

____________________ 
(carimbo e assinatura) 

 
 

ELABORADO POR GCC/SCC: RM em 01/07/19 ; REVISADO POR GCC/SCC: TGP em 02/07/19 e 17/07/2019; REVISADO POR GCC/SAC: MCP 

em 03/07/2019: REVISADO POR GCC/SCC: HPS em 25/07/2019. ESPECIFICAÇÕES CONFERIDAS E VALIDADAS PELA ÁREA TÉCNICA OU 

DEMANDANTE NA DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO 


