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E  D  I  T  A  L 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 
Data de Abertura: 06/11/2019 às 10h00 no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

Objeto 

Aquisição de periféricos, hardwares e peças de reposição para os setores de suporte técnico e de 

infraestrutura em TI do Coren-SP. 

Tipo da licitação 

Menor preço 

Valores máximos aceitáveis 

Conforme tabela contida no item 4.1 do Anexo I – Termo de Referência 

Registro de Preços Vistoria Amostra Instrumento Contratual 

SIM NÃO SIM Autorização de Compra 

 

 Licitação Exclusiva ME/EPP Reserva de Cota ME/EPP Decreto 7.174/2010 

SIM NÃO SIM 

 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 01/11/2019 Até 01/11/2019 

 

Endereço da Sede do Coren-SP e-mail para comunicação Telefone 

Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São 

Paulo/SP – CEP 01331-000 – 3º andar 
pregao@coren-sp.gov.br (11) 3225-6333 

 

 

Exigências específicas para proposta (Veja Cláusula 7) 

- Apresentar documento com as especificações técnicas e folder ou cartilha com as informações do 

produto ofertado 

Observações gerais 

-  NÃO HÁ 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:pregao@coren-sp.gov.br
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n° 24/2019 

Processo Administrativo nº 1055/2018 

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo usando a competência delegada na Lei Federal n° 

5.905, de 12 de julho de 1973, doravante denominado Coren-SP, por intermédio de sua presidente e da 

Comissão Permanente de Licitação, ao final subscritos, levam a conhecimento dos interessados que, na 

forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Lei 

Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis do 

objeto deste Certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

HORÁRIO: 10h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 389343 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de 

periféricos, hardwares e peças de reposição para os setores de suporte técnico e de infraestrutura em TI 

do Coren-SP, conforme descrito neste Edital e 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. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do item 4.1 do Anexo I – Termo de 

Referência, facultando-se à licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes ao processamento do registro de preços são as que constam no Anexo V – 

Ata de Registro de Preços. 

2.2. Não existem órgãos previamente cadastrados junto ao Coren-SP ou órgãos participantes neste 

processo licitatório. 

2.3. A Administração não terá obrigatoriedade em contratar, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4. É responsabilidade exclusiva da licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por 

todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

3.5. É responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

3.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MO nº 3/2018. 

4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.3. A participação no presente Certame destina-se exclusivamente às microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme inc. I do art. 48 da LC 123/2006. 

4.4. Será vedada a participação dos interessados: 

4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

4.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.4.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.4.7. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência ou em processo de 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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dissolução ou liquidação. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.5.2. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.5.3. Nos itens de participação não exclusiva, a assinalação do campo “não” apenas produzirá 

o efeito de a licitante não tiver direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte; 

4.5.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

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

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.5.8. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

4.5.9. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.10. Que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos 

critérios de preferência. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

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. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
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5.3. Incumbirá 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 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

5.5. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.5.1. Valor unitário e total do item; 

5.5.2. Marca; 

5.5.3. Fabricante;  

5.5.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência, incluindo-se as informações necessárias à sua perfeita identificação.  

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

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

LANCES 

6.1. 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. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

sejam compatíveis com o descritivo do objeto deste Edital ou que contenham vícios insanáveis. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante; 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema; 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances; e disponibilizará campo próprio para mensagens do Pregoeiro aos 

licitantes. 

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

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

registro.  

6.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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6.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.6. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 

sistema. 

6.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,1% (um 

décimo percentual. 

6.8. O intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 

6.11. 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. 

6.11.1. Após início do período de encerramento aleatório o pregoeiro não excluirá qualquer 

lance. 

6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

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

6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

6.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

Anexos. 

6.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, que encaminhará 

através do sistema eletrônico, aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

6.17. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não 

serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um 

dos critérios de classificação. 

6.17.1. Havendo empate entre as propostas, não seguidas de lances, o sistema 

automaticamente dará como vencedora a empresa que cadastrou antes a sua proposta. 
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6.18. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 

8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme 

procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

6.18.1. Para essas aquisições, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 

pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, 

terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DA POSSIBILIDADE DE AMOSTRA 

7.1. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro encaminhará pelo sistema 

eletrônico contraproposta à licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.1.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

7.3. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

7.4. Encerrada a etapa de lances e após verificação de possíveis empate e negociação, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como 

quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado 

e/ou que contenha vício insanável ou ilegalidade.  

7.6. Havendo indícios de inexequibilidade, inclusive nos casos elencados nos subitens abaixo, o 

pregoeiro poderá exigir da licitante a comprovação da exequibilidade da oferta por meio de planilhas de 

custos e outros demonstrativos que evidenciem que existem condições materiais para que a proposta 

seja executada. 

7.6.1. Considera-se inexequível, conforme inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/1993, a proposta 

que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove 

que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste 

Pregão. 

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

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 

de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de 

remuneração. 

7.7. Será desclassificada, ainda, a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 

apontadas pelo Pregoeiro. 

7.8. 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 
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doutrina para orientar sua decisão. 

7.9. O Pregoeiro convocará a licitante com proposta melhor classificada para encaminhar, por meio 

do Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), o Anexo IV – Modelo de Proposta preenchido, 

estabelecendo no chat prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.9.1. A depender da complexidade da proposta, o prazo acima poderá ser prorrogado pelo 

pregoeiro. 

7.10. O Modelo de Proposta em arquivo editável estará disponível junto ao edital no endereço 

www.coren-sp.gov.br. No arquivo devem ser preenchidos todos os campos. 

7.10.1. Outras comprovações poderão ser solicitadas pelo Pregoeiro, dentre elas, documentos 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados também por meio eletrônico ou por outro indicado pelo 

Pregoeiro. 

7.10.2. Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a sua desclassificação, 

devendo a licitante adequá-la após solicitação, pelo Pregoeiro. 

7.11. O Pregoeiro solicitará da licitante classificada em primeiro lugar o envio da amostra, sob pena de 

não aceitação da proposta, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da solicitação, conforme 

consignado no Anexo I – Termo de Referência. 

7.11.1. A amostra deverá ser enviada para o endereço que consta no preâmbulo do edital, aos 

cuidados da GTI. O envio deverá ser confirmado para os e-mails pregao@coren-sp.gov.br e 

ti.coordenacao.sup@coren-sp.gov.br. 

7.11.2. Por meio de mensagem no sistema e divulgação no portal www.coren-sp.gov.br, será 

divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras pelo 

setor técnico do Coren-SP, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os 

demais licitantes. 

7.11.3. Serão avaliados os aspectos e padrões conforme Anexo II – Avaliação da Amostra. 

7.11.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta da licitante será recusada 

7.11.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e assim sucessivamente, até a verificação de uma 

que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

7.11.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 

análise, não gerando direito a ressarcimento. 

7.11.7. As amostras reprovadas deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) 

http://www.coren-sp.gov.br/
mailto:pregao@coren-sp.gov.br
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dias contados da homologação do pregão, após o qual poderão ser descartadas pela 

Administração, sem direito a ressarcimento. 

7.11.8. As amostras entregues, aprovadas e vencedoras do item permanecerão em poder do 

Coren-SP até a efetiva entrega do objeto pela licitante, com o fim de comparação. 

7.11.8.1. As amostras aprovadas deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 

(trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

7.11.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa necessários ao seu perfeito manuseio quando for o caso. 

7.11.10. Realizada a avaliação da amostra, será divulgada pelo sistema a data da reabertura da 

sessão, momento em que será publicado o resultado. 

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

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

7.14. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a licitante deverá comprovar sua condição de 

habilitação na forma determinada neste Edital. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame dos documentos de habilitação da licitante detentora da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará a existência de fatores que impeçam a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta ao SICAF; ao cadastro de empresas 

sancionadas no site do Coren-SP; e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, através do endereço 

eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, com as seguintes abrangências: 

8.1.1. Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU); 

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade (CNIA) do CNJ; 

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); e 

8.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica. 

8.2.1. Sendo constatada a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. A licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação. 

8.3. Constatada a existência sanção impeditiva ao prosseguimento, o Pregoeiro reputará a licitante 

inabilitada por falta de condição de participação. 

8.4. Estando a licitante apta, sua habilitação será verificada: 

8.4.1. Por meio de consulta ao cadastro ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, nos termos da Instrução Normativa MPDG nº 03/2018, onde serão averiguadas a 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista; da qualificação econômico-financeira; da 

capacidade técnica e da habilitação jurídica. 

8.4.1.1. O interessado deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF 

até o terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura das propostas. 

8.4.2. Por meio da documentação complementar especificada neste Edital. 

8.5. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas em virtude de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do Código Tributário Nacional. 

8.6. Habilitação jurídica: 

8.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

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

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

8.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

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

8.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

nº 5.764, de 1971; 

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

autorização; 

8.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
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8.7. Regularidades fiscal e trabalhista: 

8.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

8.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

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

8.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

8.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

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

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

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

8.7.7. Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.8. Qualificação Econômico-Financeira: 

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

no máximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da sessão do Pregão, quando dela não 

constar validade. 

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

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

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

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 

de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 

2015); 

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

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 

8.8.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
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social/estatuto social. 

8.8.2.4. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador; 

8.8.2.5. Somente será aceito balanço do exercício financeiro anterior até o último dia útil 

de maio. 

8.8.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

(um). 

8.8.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 

considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 

mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação ou do item pertinente. 

8.9. Qualificação Técnica 

8.9.1. 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 do material/equipamento, período do fornecimento, data de 

emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado e que 

comprove(m) que a licitante forneceu ou está fornecendo, de forma satisfatória, 

material/equipamento compatível com o objeto deste pregão, equivalente em características e 

em quantidades iguais ou superiores a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo ora licitado. 

8.10. A licitante enquadrada como microempreendedor individual que pretenda usufruir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na LC 123/2006, estará dispensada (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

8.11. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; caso seja 

filial, os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, por sua própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.12. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos relativos ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO 

9.1. Caso os documentos de habilitação para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

habilitação jurídica, capacidade técnica, e qualificação econômico financeira não estejam anexados no 

SICAF nos termos da IN MPDG nº 03/2018, o pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 2 (duas) horas para a 
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Licitante realizar a inserção no sistema.  

9.1.1. Havendo impossibilidade técnica de inserção no SICAF, ou para os documentos não 

passíveis de inserção, deverão ser apresentados em meio digital, através da funcionalidade 

presente no sistema “Compras Governamentais” (upload). 

9.1.2. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade dos 

sistemas acima, será aceito o envio da documentação por e-mail, confirmado com o pregoeiro 

no chat do sistema. 

9.1.3. O prazo para envio desses documentos será de 2 (duas) horas contados da autorização 

pelo Pregoeiro, podendo ser ampliado a critério do Pregoeiro, pelo tempo que for necessário, a 

depender da complexidade da documentação, lentidão do sistema, falhas no envio de e-mails, 

entre outros. 

9.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.2.1. Nestes casos, havendo necessidade de envio de documentos via correios, o prazo será 

de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 

9.3. Havendo necessidade de análise mais aprofundada dos documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.4. A existência de restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

enquadrado como ME ou EPP seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

9.4.1. Havendo restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

declaração do vencedor, para comprovação da regularidade. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período a critério da Administração, quando requerida pela licitante, mediante 

justificativa. 

9.4.2. A não regularização no prazo referido no item anterior acarretará a inabilitação da 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, ficando facultado à Administração 

convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

9.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

10. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da ME ou EPP, se 

for o caso, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 20 (vinte) minutos durante o qual qualquer licitante 

poderá manifestar sua intenção de recurso em campo próprio no sistema, de forma motivada, ou seja, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. 

10.1.1. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 
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10.2. O Pregoeiro, neste momento, não adentrará no mérito recursal; apenas fará juízo de 

admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou rejeitando-a motivadamente, em 

campo próprio do sistema. 

10.3. Sendo admitido o recurso, a recorrente terá o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as 

razões pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, 

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

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

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

contrarrazões. 

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

aproveitamento. 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante 

declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

11.2. Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail será de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade da licitante manter seus cadastros atualizados. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela Autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

12.1.1. A adjudicação será realizada por item. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o certame. 

12.3. No ato de homologação, em observância ao art. 10 do Decreto nº 7.892/2013, as licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada para formação do 

cadastro reserva. 
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12.3.1. A apresentação dessas novas propostas não prejudicará o resultado do certame em 

relação à licitante mais bem classificada. 

12.3.2. Os registros dos preços reduzidos serão feitos de acordo com a classificação dos 

licitantes, sem alteração do ordenamento obtido ao final da etapa de lances. 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá a adjudicatária o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 

validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante esta entidade para a assinatura da Ata 

de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

13.2.1. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, por 

solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela Administração. 

13.2.2. A Ata deverá ser assinada em 2 (duas) vias, sendo uma delas com reconhecimento em 

cartório da firma do responsável pela assinatura; e entregue na Sede do Coren-SP ou enviada 

por meios que se possa confirmar o recebimento, A/C Setor de Cotação e Contratação – SCC. 

Para assinatura na presença de funcionário habilitado do Coren-SP, não há necessidade do 

reconhecimento da firma. 

13.3. Quando a adjudicatária, convocada, não assinar a Ata no prazo e nas condições estabelecidas, 

poderá ser convocada outra licitante para celebrar o ajuste, verificada a Ata de Cadastro de Reserva ou, 

na inexistência, poderão ser invitadas as demais licitantes na ordem de classificação que aceitarem 

oferecer o objeto nas mesmas condições da adjudicatária. 

13.4. A adjudicatária se desobriga da Assinatura da Ata e à manutenção dos preços adjudicados caso 

seja convocada após o vencimento de sua proposta. 

14. ATA DE FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

14.1. Na ocasião da homologação, as Licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos da 

Licitante vencedora, na sequência de classificação, poderão participar do Cadastro de Reserva para 

eventual contratação conforme art. 11 do Decreto nº 7892/2013. 

14.2. A Licitante que aderir ao Registro de Preços no Cadastro de Reserva poderá ser convocada para 

entrega da proposta e dos documentos de habilitação caso ocorra a hipótese prevista no art. 13, e 

quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nos termos dos arts. 20 e 21, 

todos do referido dispositivo. 

14.2.1. Sendo convocada para contratação, os documentos deverão ser providenciados 

conforme os capítulos 8 e 9. 

14.3. A ordem de classificação das Licitantes registradas no Cadastro de Reserva será respeitada nas 
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contratações. 

14.4. Os preços registrados com a indicação dos fornecedores serão divulgados no Portal de Compras 

do Governo Federal e ficarão disponibilizados e válidos durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Homologado o certame, em sendo realizada a contratação, será firmado o contrato ou emitido o 

instrumento equivalente. 

15.2. A adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, ou de 48 (quarenta e oito) horas para aceitar o 

instrumento equivalente (Autorização de Compra), conforme o caso, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o Coren-SP para assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura ou para o aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso 

de recebimento (AR) ou meio eletrônico, nos mesmos prazos acima, contados da data de seu 

recebimento. 

15.2.2. Os prazos acima poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período, por 

solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela Administração. 

15.2.3. O Termo de Contrato deverá ser assinado em 2 (duas) vias, sendo uma delas com 

reconhecimento em cartório da firma do responsável pela assinatura; e entregues na Sede do 

Coren-SP ou enviadas por meios que se possa confirmar o recebimento, A/C Setor de Cotação e 

Contratação – SCC. Para assinatura na presença de funcionário habilitado do Coren-SP, não há 

necessidade do reconhecimento da firma. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que: 

15.3.1. O documento emitido está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666/1993; 

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 

77 e 78 da Lei nº 8.666/1993 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 

80 da mesma Lei. 

15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do Coren-SP, proibição de contratar com 

o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da IN nº 

3/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.  

15.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a adjudicatário deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 
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15.5. Se a adjudicatária, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou do aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando 

injustificadamente recusar-se à assinatura ou ao aceite, poderá ser convocada outra licitante, desde que 

respeitado o cadastro reserva e a ordem de classificação, respectivamente, para após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e do art. 28 do 

Decreto 5.450/2005, a licitante ou adjudicatária que: 

17.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta; 

17.1.2. Não confirmar o recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Empenho, dentro 

do prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

17.1.3. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

17.1.4. Apresentar documentação falsa; 

17.1.5. Não mantiver a proposta; 

17.1.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.7. Cometer fraude fiscal. 

17.2. Consideram-se inidôneos, mas não somente estes, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

17.3. Havendo cometimento das infrações descritas nos subitens anteriores, a licitante ou 

adjudicatária ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

17.3.2. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do item prejudicado pela 

conduta da licitante, a qual poderá ser cumulada com as demais sanções aqui descritas; 

17.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Coren-SP, pelo prazo de até 2 

(dois) anos; 

17.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União, e descredenciamento do SICAF pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos. 

17.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta 

ou indireta, de quaisquer dos entes federados, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
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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. 

17.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013, a autoridade competente deverá ser 

notificada, mediante despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

17.4.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos de apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração, os 

quais seguirão seu curso regular. 

17.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta da 

licitante, o Coren-SP poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, de acordo com o art. 419 do 

Código Civil. 

17.6. Para aplicação de quaisquer penalidades será aberto processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à licitante ou adjudicatária, conforme procedimento previsto na Lei 

8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

17.7. 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. 

17.8. Eventuais faltas cometidas no âmbito da execução contratual, e as respectivas sanções, estão 

descritas no Termo de Referência e no Termo Contrato ou no instrumento equivalente. 

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

18.1. 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. 

18.2. À Autoridade Competente do Coren-SP cabe: 

18.2.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à Licitante vencedora se houver a interposição de 

recurso; 

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

18.2.3. Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado; 

18.2.4. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse 

público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

18.3. 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. 

19. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
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19.1. 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. 

19.2. Qualquer pessoa 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 o 

horário de expediente do Coren-SP das 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira em dias úteis, sendo 

admitida petição recebida por e-mail. 

19.3. 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 XX/201X”). 

19.4. 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. 

19.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização da sessão pública, exceto 

quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão entranhadas nos autos do 

processo, bem como 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-los para obtenção das informações prestadas. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. 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.  

20.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelos 

ônus decorrentes da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer atos praticados naquele 

ambiente.  

20.3. A licitante assumirá, ainda, todos os custos de preparação e de apresentação de suas propostas, 

não cabendo tal ônus ao Coren-SP, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

20.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.coren-sp.gov.br/
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considerando-se prorrogado até o 1º (primeiro) dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem 

expediente no Coren-SP. 

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

eletrônico www.coren-sp.gov.br. 

20.8. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente por disposição legal 

o foro da Seção Judiciária de São Paulo. 

20.9. Integram o presente Edital: 

20.9.1. Anexo I – Termo de Referência;  

20.9.2. Anexo II – Avaliação da Amostra; 

20.9.3. Anexo III – Parecer de Análise da Amostra; 

20.9.4. Anexo IV – Modelo da Proposta; 

20.9.5. Anexo V – Ata de Registro de Preços; 

20.9.6. Anexo VI – Autorização de Compra.  

 

 

São Paulo, 21 de outubro de 2019. 

 

 

 

Conselho Regional De Enfermagem De São Paulo – Coren-SP 

Renata Andrea Pietro Pereira Viana – Presidente 

 

 

 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação 

 

http://www.coren-sp.gov.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Eletrônico nº 24/2018 - Processo Administrativo nº 1055/2018 

 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de periféricos, hardwares e peças de reposição para os setores de suporte técnico e de 

infraestrutura em TI do Coren-SP, por meio do sistema de registro de preços. 

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

2.1. Itens 01 a 09 (ferramentas e peças para suporte técnico): 

2.1.1. Este registro de preço faz-se necessário para a manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos de informática do Coren-SP, como forma de evitar o sucateamento dos mesmos. 

2.1.2. Atualmente o setor de Suporte Técnico, através do sistema de ocorrências e incidentes, 

recebe uma média de 800 ocorrências mensais, no qual 31% destes incidentes estão 

relacionados com manutenções e reparos técnicos dos equipamentos.  

2.1.3. Justifica-se a aquisição de memórias do tipo DDR3, levando em considerarão que o 

suporte ao sistema operacional Windows 7 terminará em 14/01/2020 e que o mesmo irá 

impactar na necessidade de atualização dos sistemas operacionais dos equipamentos atuais 

para  Windows 10, e a fim de garantir o desempenho mínimo destes equipamentos será 

necessário efetuar upgrade dos módulos de memórias. 

2.2. Item 10 (módulos de memória RAM para servidores HP): 

2.2.1. Atualmente no Coren-SP, existem oito servidores HP Proliant DL380p Gen8, cada um com 

64Gb de memória RAM (divididos em 4 módulos de 16GB por servidor) e seis servidores HP 

Proliant DL380p G6, cada um com 48Gb de memória RAM. Estes últimos chegaram ao final do 

ciclo de vida (End Of Service Life - EOSL) em 30/04/2016. 

2.2.2. Assim sendo, a única forma de expansão da capacidade de memória dos servidores do 

Coren-SP seria através de upgrade mediante a aquisição de novos módulos para os 

equipamentos HP Proliant DL380p Gen8 (término de EOSL em 13/07/2021), possibilitando que 

neles se concentrem os serviços de TI e contribuindo para a diminuição da dependência de parte 

dos servidores, conforme estes avançam para a obsolescência. 

2.3. Itens 11 a 16 (discos de armazenamento para storage): 

2.3.1. Atualmente, o Coren-SP possui em atividade um equipamento Storage Marca EMC², 

modelo CX4-120C, adquirido em 01/2008 e atualmente sem cobertura de garantia ou suporte 

técnico disponível por estar fora de linha. Esse equipamento é responsável por hospedar todos 

os dados do Conselho (base de dados dos profissionais de Enfermagem do estado de São Paulo, 

processos, sistemas e recursos TI utilizados no atendimento ao profissional e nas tarefas 

administrativas), fundamentais para consecução das atividades finalísticas do Coren-SP. Estes 

encontram-se em risco devido às recorrentes falhas que o storage vem apresentando por conta 

de sua obsolescência, sendo que aquisições paliativas foram realizadas por meio das Dispensas 
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de Licitação 22/2018 e 02/2019. 

2.3.2. Enquanto a solução definitiva aguarda a conclusão da sua licitação (Processo 

Administrativo 1763/2017), ao que se soma o posterior período de própria implantação e início 

de operação do novo conjunto de equipamentos, o referido pedido busca possibilitar a aquisição 

de discos de armazenamento para reposição dos que apresentaram falhas nesse ínterim, 

mitigando os risco de perda de dados do equipamento e o prejuízo às atividades finalísticas do 

Conselho. 

3. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 

3.1. Itens 01 a 09 (ferramentas e peças para suporte técnico): 

3.1.1. Proporcionar à Gerência de Tecnologia da Informação melhores condições e recursos de 

trabalho para a equipe de Suporte Técnico, a fim de garantir maior qualidade no suporte, 

manutenção e reparo dos equipamentos e recursos de informática na Sede e demais unidades 

do Conselho.  

3.1.2. Com a previsão do término para suporte ao sistema operacional Windows 7 pela 

Microsoft, previsto para 14/01/2020, a Gerência de Tecnologia da Informação, através do 

upgrade dos módulos de memórias, tem por objetivo garantir o desempenho mínimo dos 

equipamentos do Conselho.  

3.2. Item 10 (módulos de memória RAM para servidores HP): 

3.2.1. Expansão da utilização dos Servidores HP Proliant DL380p Gen8 com a expansão de suas 

memórias RAM (quatro módulos a mais por servidor) e diminuição temporal da quantidade de 

equipamentos servidores (considerando os serviços de TI atualmente oferecidos pelo setor da 

GTI); 

3.2.2. Conformidade com a ANBT NBR ISO/IEC 27001:2006 sobre a continuidade do negócio, 

uma vez que em caso de algum problema em que houver relação com memória RAM, estará 

coberto pela garantia vigente dos servidores em que os referidos módulos serão instalados e 

estarão em operação, minimizando o tempo de parada uma vez que existe SLA de atendimento 

atrelado ao atendimento técnico da garantia dos servidores e garantindo maior disponibilidade. 

3.3. Itens 11 a 16 (discos de armazenamento para storage): 

3.3.1. A substituição dos discos defeituosos do Storage Marca EMC², Modelo CX4-120C, visa 

garantir o funcionamento adequado do storage, mantendo-se a redundância, aumentando a sua 

resiliência e dessa forma evitando-se a perda de dados críticos armazenados no equipamento. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1. O presente objeto contempla as seguintes especificações e valores máximos estimados: 
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ITEM DESCRIÇÃO 
UNID. 

MEDIDA 

QTDE 
PARA 

REGISTRO 

CÓDIGO 
CATMAT 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR  
TOTAL 

ESTIMADO 

QTDE 
MÍN/ 

PEDIDO 

1 

Mouse Óptico  
Tecnologia óptica, conformação 
ambidestra, botões esquerdo, direito e 
central para rolagem (scroll), conexão USB 
e resolução mínima de 1.000 (mil) dpi ou 
superior; compatível com o Sistema 
Microsoft Windows 7, 8, 10 ou superior; cor 
preta; dimensões aproximadas (LxCxA) 5,73 
cm x 9,48 cm x 3,56 cm; comprimento 
mínimo do cabo USB: 1,5 metros. Não será 
aceito mouse mini e/ou com iluminação ou 
luz de led. 

Peça 100 448515 R$31,50 R$3.150,00 50 

2 
Módulo de Memória DDR3 desktop 
Capacidade de 4GB, tipo DDR3; frequência 
mínima de 1600Mhz para Desktop. 

Peça 160 439152 R$165,83 R$26.532,80 20 

3 

Monitor LED 
Tamanho entre 19,5” e 23”, proporção 
16:9, brilho de 250 cd/m2, 16 milhões de 
cores; resolução mínima de 1600 X 900 
pixels; tempo de resposta máximo de 5 ms; 
no mínimo dois conectores, sendo 
obrigatoriamente pelo menos 1 (um) 
conector de entrada digital DVI e 1 (um) 
conector VGA; fonte de alimentação com 
tensões de entrada 100/240V – 50/60 Hz 
com ajuste automático; monitor com 
conector de encaixe para kit de segurança 
(trava) sem adaptações; com ajuste de 
altura. Equipamentos que não possuam 
portas DVI ou VGA deverá vir acompanhado 
de um adaptador sem custo adicional. 

Peça 50 
451815 

ou 
453203 

R$504,45 R$25.222,50 10 

4 

Teclado  
Padrão AT tipo estendido com pelo menos 
107 teclas e todos os caracteres da língua 
portuguesa; compatibilidade com o padrão 
ABNT-2; conexão USB, sem uso de 
adaptadores; comprimento mínimo do 
cabo USB: 1,5 metros; ajuste de altura; não 
serão aceitos teclados do tipo luminoso, 
multimídia ou teclados com ausência das 
teclas “Alt Gr” e “Pause Break”; a impressão 
sobre as teclas deverá ser do tipo 
permanente, não podendo apresentar 
desgaste por abrasão ou uso prolongado. 

Peça 50 456590 R$22,95 R$1.147,50 10 

5 

Caixa de Som amplificada 
Caixa de som estéreo para computador; 
alimentação USB; potência mínima total 
1,2W RMS, saída P2 estéreo, podendo ser 
em 1 ou 2 módulos; comprimento mínimo 
do cabo USB: 1,5 metros. 

Peça 50 268749 R$44,64 R$2.232,00 10 

6 

Webcam 
Com microfone integrado; resolução 
mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); com 
ajuste de foco; compatível com USB 2.0 ou 
superior; clipe universal que se ajusta a 

Peça 80 404652 R$133,58 R$10.686,40 20 
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ITEM DESCRIÇÃO 
UNID. 

MEDIDA 

QTDE 
PARA 

REGISTRO 

CÓDIGO 
CATMAT 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR  
TOTAL 

ESTIMADO 

QTDE 
MÍN/ 

PEDIDO 

notebooks e monitores LCD; cabo com 
comprimento mínimo de 1,5 metros; tipo 
plug & play compatível com Windows 7, 8, 
10 ou superior. 

7 

Fone de ouvido/Headset Monoauricular 
Entrada/saída USB; monoauricular 
(unilateral), com haste ajustável e 
microfone integrado; ergonômico com tiara 
em metal ou aço inox ajustável; deve vir 
com fone de ouvido e microfone em uma 
única peça; deve possuir haste com giro de 
360º; deve possuir protetor auricular com 
material em espuma; controle de volume e 
botão mudo no cabo; cabo com no mínimo 
1,5 metros; compatível com Windows 7, 8, 
10 ou superior. 

Peça 50 421091 R$221,24 R$11.062,00 10 

8 

Fone de ouvido/Headset Biauricular 
Com entrada/saída USB; biauricular (dois 
lados), com haste ajustável, com microfone 
integrado; ergonômico com tiara em metal 
ou aço inox ajustável; deve vir com fone de 
ouvido e microfone em uma única peça; 
deve possuir haste com giro de 360º; deve 
possuir protetor auricular com material em 
espuma; controle de volume e botão mudo 
no cabo; cabo com no mínimo 1,5 metros; 
compatível com Windows 7,8, 10 ou 
superior. 

Peça 50 421092 R$167,93 R$8.396,50 10 

9 

Cabo de rede 
Categoria Cat5E nas cores azul claro, azul 
escuro ou preto; construção: U/UTP –  4 
pares de cabos trançados (8 vias); com 
condutores sólidos de alumínio acobreado; 
isolação termoplástica; capa externa em 
PVC; entrega em caixas com 100 metros 
cada. 

Peça 5 434586 R$121,77 R$608,85 2 

10 

Módulos de Memória RAM para servidor 
HP DL 380p Gen8 
HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-
12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 
Memory Kit - 672631-B21. 

Unid. 32 11274 R$1.074,60 R$34.387,20 32 

11 

Disco de armazenamento para Storage 
EMC Modelo CX4-120C (I) 

SSD 200 GB, P/N 005048998 (CX-FC04-200); 
novo, original do fabricante do 
equipamento ou homologado pelo 
fabricante para uso no equipamento onde 
será instalado, e de qualidade e 
características técnicas iguais ou superiores 
aos existentes. 

Peça 1 404518 R$3.743,33 R$3.743,33 1 
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ITEM DESCRIÇÃO 
UNID. 

MEDIDA 

QTDE 
PARA 

REGISTRO 

CÓDIGO 
CATMAT 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR  
TOTAL 

ESTIMADO 

QTDE 
MÍN/ 

PEDIDO 

12 

Disco para Storage EMC Modelo CX4-120C 
(II) 
Disco 600 GB, 15K, 2/4 Gb, P/N 005049033 
(CX-4G15-600); original do fabricante do 
equipamento ou homologado pelo 
fabricante para uso no equipamento onde 
será instalado, e de qualidade e 
características técnicas iguais ou superiores 
aos existentes. 

Peça 2 426199 R$3.366,33 R$6.732,66 1 

13 

Disco para Storage EMC Modelo CX4-120C 
(III) 
Disco 450 GB, 15K, 2/4 Gb, P/N 005048951 
(CX-4G15-450); original do fabricante do 
equipamento ou homologado pelo 
fabricante para uso no equipamento onde 
será instalado, e de qualidade e 
características técnicas iguais ou superiores 
aos existentes. 

Peça 2 394801 R$2.870,00 R$5.740,00 1 

14 

Disco para Storage EMC Modelo CX4-120C 
(IV) 
Disco 300 GB, 15K, 2/4 Gb, P/N 
005048731/005048848 (CX-4G15-300); 
original do fabricante do equipamento ou 
homologado pelo fabricante para uso no 
equipamento onde será instalado, e de 
qualidade e características técnicas iguais 
ou superiores aos existentes. Garantia 
mínima de 12 meses. 

Peça 2 371597 R$2.110,00 R$4.220,00 1 

15 

Disco para Storage EMC Modelo CX4-120C 
(V) 
Disco 146 GB, 15K, 2/4 Gb, P/N 
005048730/005048847/005048701/005048
968/ (CX-4G15-146);  original do fabricante 
do equipamento ou homologado pelo 
fabricante para uso no equipamento onde 
será instalado e de qualidade e 
características técnicas iguais ou superiores 
aos existentes. Garantia mínima de 12 
meses. 

Peça 2 358022 R$1.483,33 R$2.966,66 1 

16 

Disco para Storage EMC Modelo CX4-120C 
(VI) 
Disco 1 TB, 7.2 K, Sata II, P/N 005048797 
(CX-SA07-010); original do fabricante do 
equipamento ou homologado pelo 
fabricante para uso no equipamento onde 
será instalado, e de qualidade e 
características técnicas iguais ou superiores 
aos existentes. Garantia mínima de 12 
meses. 

Peça 2 402601 R$3.263,00 R$6.526,00 1 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA REGISTRO DE PREÇOS: 
R$ 153.354,40 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)  

4.2. Adicionalmente, para os itens abaixo há os seguintes requisitos a serem cumpridos:  

4.2.1. Itens 01 a 09 (ferramentas e peças para suporte técnico): 
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4.2.1.1. Deverão ser compatíveis com Windows 10 ou superior, tanto na versão x86 (32 

bits) quanto da versão 64 bits (x64), além de novos e fornecidos na caixa original do 

fabricante. 

4.2.2. Item 10 (módulos de memória RAM para servidores HP): 

4.2.2.1. O produto ofertado deverá constar com o Part Number informado na matrix de 

memórias compatíveis da HP para o equipamento Servidor HP Proliant DL380p Gen8, 

disponível em: https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-

c03713800 e 

https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04111535&doctype=

quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=ph&lc=en. 

4.2.2.2. As referidas memórias serão instaladas nos servidores com os seguintes Seriais:  

BRC31432VB, BRC31432V9, BRC31432W4, BRC31432WF, BRC4124LPP, BRC4124LPR, 

BRC4124LPT, BRC4124LPW. 

Os referidos servidores possuem contrato de manutenção ativo (01/2018) junto à HP, 

sendo que as memórias a serem instaladas nos equipamentos deverão integrar a 

garantia vigente (ver https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-

3446ENW.pdf). 

5. CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DO OBJETO 

5.1. Conforme tópico 3 deste Anexo (Objetivos e resultados esperados).  

6. JUSTIFICATIVA PARA FORMAÇÃO DE GRUPOS 

6.1. Não se aplica ao objeto. 

7. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

7.1. O objeto a ser contratado encontra-se na classificação de bens comuns, 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. 

8. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Em atendimento à Legislação, especialmente o Art 3º  da Lei nº 8.666/1993 e o Decreto nº 

7.746/2012,  que regulamenta o artigo em referência, a Contratada deverá atender, no que couber, os 

critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão - SLTI/MPOG, e do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012. 

9. METODOLOGIA UTILIZADA PARA A AVALIAÇÃO DO CUSTO 

9.1. A pesquisa de preços foi realizada conforme Art. 2°, incisos I, II e IV da IN 5/2014 da SLTI/MP, 

atualizada pela IN 3/2017 da SLTI/MP, sendo que os valores praticados em outras instituições da 

Administração Pública derivam das seguintes contratações: 

9.1.1. PE n° 09/2018, UASG 255000, item 24; PE n° 04/2018, UASG 160528, item 79; PE n° 

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03713800
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03713800
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04111535&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=ph&lc=en
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04111535&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=ph&lc=en
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-3446ENW.pdf
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-3446ENW.pdf
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06/2018, UASG 160232, item 02; PE n° 04/2018, UASG 152134, item 50; PE n° 08/2019, UASG 

120634, item 20; PE n° 63/2018, UASG 160322, item 77; PE n° 02/2018, UASG 154810, item 07; 

PE n° 28/2018, UASG 154359, item 32; PE n° 13/2018, UASG 160098, item 74; entre outros. 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas correrão pelos seguintes Elementos de Despesa: 

10.1.1. Item 10: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática; 

10.1.2. Demais itens: Elemento de Despesa n° 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de 

Informática. 

11. VIGÊNCIA DA ATA 

11.1. O Registro de Preço terá vigência pelo período de 12 (doze) meses contados a partir de sua 

assinatura, havendo previsão de formalização do instrumento imediatamente após a homologação do 

Pregão Eletrônico devido à urgência da aquisição, especialmente dos itens 10 a 16. 

12. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

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

12.2. Ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, para cada pedido a entrega do respectivo 

objeto deverá ser realizada, a contar do envio da Autorização de Compra, nos seguintes prazos: 

12.2.1. Itens 01 a 09: até 20 (vinte) dias corridos; e  

12.2.2. Itens 10 a 16: até 30 (trinta) dias corridos.  

12.3. A entrega do objeto deverá ser realizada na unidade Sede do Coren-SP, localizada à Alameda 

Ribeirão Preto n° 82, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01318-002, aos cuidados da Gerência de 

Tecnologia da Informação - GTI (5º andar), no horário compreendido entre 08h00 e 17h00, em dias úteis.  

12.4. Hipóteses e prazos para substituição de materiais: 

12.4.1. Em caso de material entregue fora das especificações do Edital e seus Anexos, não sendo 

possível o alcance dos resultados pretendidos pela contratação, a Contratada deverá 

providenciar a resolução dos problemas em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento 

da notificação; 

12.4.2. Caso algum item do objeto apresente falha ou vício, inclusive de fabricação, a Contratada 

deverá efetuar sua substituição no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da 

notificação. 

13. SUBCONTRATAÇÃO  

13.1. Não será admitida a subcontratação para o objeto.  

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra Pessoa Jurídica, 

desde que: 
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14.1.1. Sejam observados pela nova Pessoa Jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na fase original de seleção de fornecedor ou prestador de serviço; 

14.1.2. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 

14.1.3. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, havendo anuência 

expressa da Administração à continuidade do contrato. 

15. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

15.1. 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. 

15.1.1. 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). 

15.1.2. 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. 

16. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA PELA CONTRATADA 

16.1. Relativas à Proposta Comercial (a ser apresentada na fase de seleção): 

16.1.1. A fim de melhor identificação do objeto ofertado, o fornecedor deverá apresentar, junto 

à proposta comercial, materiais de divulgação/técnicos, tais como: documento com as 

especificações técnicas e folder ou cartilha com as informações do produto ofertado. 

17. GARANTIA EXIGIDA PARA O OBJETO 

17.1. Item 09: Será exigida a garantia legal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

17.2. Demais itens: Será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses; 

18. GARANTIA CONTRATUAL  

18.1. Não há necessidade de exigência de garantia contratual para esta contratação. 

19. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO 

19.1. Não aplicável ao objeto.  

20. VISITA TÉCNICA (VISTORIA) 

20.1. Não aplicável ao objeto. 

21. AMOSTRA  
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21.1. O Coren-SP exigirá amostra do objeto ofertado para os itens 01, 04, 05, 06, 07 e 08, a fim de 

averiguar a conformidade dos itens a serem fornecidos em relação às exigências constantes nos Anexos 

II e III do Edital. 

21.2. A entrega da amostra deverá ser previamente agendada com o Sr. Thiago Navas, através dos e-

mails ti.coordenacao.sup@coren-sp.gov.br e pregão@coren-sp.gov.br (este último em cópia).  

21.2.1. O recebimento do material será realizado no edifício sede do Coren-SP, à Alameda 

Ribeirão Preto nº 82, 5° andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, das 08h00 às 17h00, em 

dias úteis. 

21.3. O prazo para recebimento das amostras por parte do Coren-SP será de até 10 (dez) dias úteis 

após o encaminhamento da respectiva notificação à licitante.  

21.4. O prazo para total conferência e validação das amostras, incluindo-se a emissão do(s) relatório(s) 

de análise, será de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das mesmas. Ultrapassado este prazo, a 

licitante poderá agendar a retirada da(s) amostra(s) fornecidas conforme tópico 21.2. 

21.5. A peça entregue como amostra não será contada como unidade entregue. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que: 

22.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

22.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

22.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

22.1.5. Cometer fraude fiscal; 

22.1.6. Não mantiver a proposta. 

22.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

22.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

22.2.2. Multa moratória de 8% (oito por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

22.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado, no caso de 

inexecução total do objeto; 

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

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

mailto:ti.coordenacao.sup@coren-sp.gov.br
mailto:pregão@coren-sp.gov.br
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22.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos;  

22.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 

no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

22.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

22.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e 

os profissionais que: 

22.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

22.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

22.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

22.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

22.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

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

o princípio da proporcionalidade. 

22.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

23.1. São obrigações da Contratante: 

23.1.1. Nomear Gestor e Fiscais de contrato para acompanhar e fiscalizar a execução contratual. 

23.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo. 

23.1.3. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.  

23.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no instrumento contratual. 

23.1.5. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de 

serviços. 

23.1.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
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verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

23.1.7. Encaminhar formalmente demandas, preferencialmente por meio de Ordem de Serviço 

ou Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência.  

23.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.1. 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: 

24.1.1. 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 a: marca, fabricante, modelo, procedência e 

prazo de garantia ou validade; 

24.1.1.1. Todos os itens deverão ser entregues na embalagem original do fabricante, e 

necessariamente acompanhados dos respectivos manuais e/ou catálogos técnicos, bem 

como certificados de garantia (exceto para o item 09). 

24.1.2. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá 

responder pela fiel execução do contrato.  

24.1.3. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Fiscalização, inerentes à 

execução do objeto contratual. 

24.1.4. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa 

ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação 

contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o 

acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante. 

24.1.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias, defeitos ou com falha de execução. 

24.1.6. 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. 

24.1.7. Deverá manter, durante o período de garantia das peças fornecidas, um serviço de 

atendimento telefônico ou eletrônico para registro de chamados, acompanhamento/resolução  

de problemas e esclarecimento de dúvidas referente aos itens/objetos que serão substituídos. 

24.1.8. Atuar como facilitador nas questões de conflitos e problemas técnicos; 

24.1.9. Manter confidencialidade de informações sigilosas ou de uso restrito do Contratante que 

tenha acesso na execução dos serviços contratados. 
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24.1.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

25. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DO OBJETO 

25.1. Itens 01 a 09: Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), telefone (11) 3225-6332, endereço 

eletrônico ti.coordenacao.sup@coren-sp.gov.br. 

25.2. Itens 10 a 16: Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), telefone (11) 3225-6342, endereço 

eletrônico ti.coordenacao.infra@coren-sp.gov.br. 

mailto:ti.coordenacao.sup@coren-sp.gov.br
mailto:ti.coordenacao.infra@coren-sp.gov.br
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ANEXO II – AVALIAÇÃO DA AMOSTRA 

Pregão Eletrônico nº 24/2018 - Processo Administrativo nº 1055/2018 

Os itens da fase de amostra deverão ser disponibilizados conforme especificações contidas no tópico 

4.1.1 do Anexo I (Termo de Referência), preferencialmente, na caixa original do fabricante, e 

necessariamente acompanhados dos respectivos manuais e/ou catálogos técnicos. Para a avaliação da 

amostra e posterior emissão do parecer técnico (cf. Anexo III), serão realizados testes de usabilidade, a 

fim de garantir a qualidade do objeto ofertado, conforme detalhado abaixo: 

1. Item 01: Mouse Óptico 

1.1. Teste de precisão: o ponteiro do mouse deverá responder corretamente o posicionamento na 

tela, os comandos e acionamento dos botões; 

1.2. Teste de resistência: os botões do mouse, incluindo o botão de rolagem, não poderão travar, 

prender ou apresentar qualquer tipo de resistência no acionamento dos cliques; 

1.3. Teste de qualidade: o mouse não poderá apresentar cabo com fio exposto, rompido ou situações 

que possam comprometer o correto funcionamento do equipamento, os botões não poderão apresentar 

farpas, lascas, partes danificadas ou situações que possam comprometer a segurança no uso; 

2. Item 04: Teclado 

2.1. Teste de precisão: as teclas do teclado deverão responder corretamente os acionamentos dos 

botões, os comandos e as indicações luminosas das teclas “Num Lock” e “Caps Lock (Shift Lock/Fixa)”; 

2.2. Teste de resistência: as teclas do teclado, não poderão travar, prender, estarem soltas ou 

apresentarem qualquer tipo de resistência no acionamento dos botões; 

2.3. Teste de qualidade: o teclado não poderá apresentar cabo com fio exposto, rompidos ou 

situações que possam comprometer o correto funcionamento do equipamento, teclas não poderão 

apresentar descascamentos ou desagregamento das tintas nos botões, não poderão apresentar farpas, 

lascas, partes danificadas, ou situações que possam comprometer a segurança no uso; 

3. Item 05: Caixa de Som amplificada 

3.1. Teste de precisão: os botões da caixa de som amplificada deverão responder corretamente os 

acionamentos e seus respectivos comandos; 

3.2. Teste de resistência: os botões da caixa de som amplificada, não poderão travar, prender, 

estarem soltos ou apresentarem qualquer tipo de resistência no acionamento; 

3.3. Teste de qualidade: a caixa de som amplificada não poderá apresentar cabo com fio exposto, 

rompidos ou situações que possam comprometer o correto funcionamento do equipamento,  o material 

de revestimento não poderá apresentar farpas, lascas, partes danificadas, ou situações que possam 

comprometer a segurança no uso e o som deverá ser emitido sem ruídos, barulhos incomuns ou 

apresentar qualquer distorção na emissão sonora. 

4. Item 06: Webcam 

4.1. Teste de precisão: os botões da webcam deverão responder corretamente os acionamentos e 
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seus respectivos comandos, o clipe universal da webcam deverá ajustar-se de maneira correta e fixa em 

notebooks e monitores LCD sem comprometer a captura da imagem; 

4.2. Teste de resistência: os botões e clipe universal da webcam, não poderão travar, emperrar, 

estarem soltos ou apresentarem qualquer tipo de resistência no acionamento; 

4.3. Teste de qualidade: a webcam não poderá apresentar cabo com fio exposto, rompidos ou 

situações que possam comprometer o correto funcionamento do equipamento,  o material de 

revestimento não poderá apresentar farpas, lascas, partes danificadas, ou situações que possam 

comprometer a segurança no uso e a imagem de captura deverá ser exibida/transmitida sem qualquer 

tipo de distorção. 

5. Item 07: Fone de ouvido/Headset Monoauricular 

5.1. Teste de precisão: os botões do fone de ouvido deverão responder corretamente os 

acionamentos e seus respectivos comandos; 

5.2. Teste de resistência: os botões, protetor auricular e a haste do fone de ouvido, não poderão 

travar, emperrar, estarem soltos ou apresentarem qualquer tipo de desgastes e/ou resistências nos 

acionamentos; 

5.3. Teste de qualidade: o fone de ouvido não poderá apresentar cabo com fio exposto, rompidos ou 

situações que possam comprometer o correto funcionamento do equipamento,  o material de 

revestimento não poderá apresentar farpas, lascas, partes danificadas, ou situações que possam 

comprometer a segurança no uso e o som deverá ser emitido sem ruídos, barulhos incomuns ou 

apresentar qualquer distorção na emissão sonora. 

6. Item 08: Fone de ouvido/Headset Biauricular 

6.1. Teste de precisão: os botões do fone de ouvido deverão responder corretamente os 

acionamentos e seus respectivos comandos; 

6.2. Teste de resistência: os botões, protetor auricular e a haste do fone de ouvido, não poderão 

travar, emperrar, estarem soltos ou apresentarem qualquer tipo de desgastes e/ou resistências nos 

acionamentos; 

6.2.1. Teste de qualidade: o fone de ouvido não poderá apresentar cabo com fio exposto, 

rompidos ou situações que possam comprometer o correto funcionamento do equipamento,  o 

material de revestimento não poderá apresentar farpas, lascas, partes danificadas, ou situações 

que possam comprometer a segurança no uso e o som deverá ser emitido sem ruídos, barulhos 

incomuns ou apresentar qualquer distorção na emissão sonora. 
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ANEXO III – PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA 

Pregão Eletrônico nº 24/2018 - Processo Administrativo nº 1055/2018 

 

Avaliação de amostra/prova de conceito 

 

Pregão Eletrônico: 

Processo Administrativo: 

Objeto: 

 

Empresa: 

Marca/Modelo: 

 

 Em referência a análise da(s) amostra(s) do Pregão nº ___ / _____, os item(s) selecionado(s) 

abaixo, enviado(s) pelo fornecedor acima, foram analisado(s) levando-se em conta as especificações 

técnicas e exigências constantes no Anexo II – Avaliação da Amostra, contidas no edital.  

 Segue(m) abaixo o(s) resultado(s) da análise:  

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONFORME 

OBSERVAÇÕES 
SIM NÃO 

     

 

ITEM TESTES DE USABILIDADE 
CONFORME 

OBSERVAÇÕES 
SIM NÃO 

 Teste de precisão:    

Teste de resistência:    

Teste de qualidade:    

Decidiu-se pela APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO, em todos os critérios, do conjunto apresentado. 

Este é o parecer. 

 

 

São Paulo, ___ de _____ de 2019 

 

 

(responsável pelo parecer) 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

Pregão Eletrônico nº 24/2019 – Processo Administrativo nº 1055/2018 

 

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). 

 

Ferramentas e Peças de Reposição 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Marca e 

Modelo 
Valor Unitário Valor Total 

       

       

       

       

Valor total da contratação: R$ ________________ 

 

 

Local e Data 

 

 

__________________________________________ 

Nome completo e Assinatura do Representante Legal 

 

*OBS: SOMENTE DEVEM SER PREENCHIDOS OS CAMPOS DOS ITENS PARA OS QUAIS A LICITANTE 
POSSUI PROPOSTA MELHOR CLASSIFICADA 
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2019 

Pregão Eletrônico SRP nº 24/2019 – Processo Administrativo nº 1055/2018 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – Coren-SP, Autarquia Federal, inscrita no 

CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP, 

CEP 01331-000, neste ato representado por sua Presidente, Renata Andrea Pietro Pereira Viana, 

considerando o julgamento do Pregão para REGISTRO DE PREÇOS nº ____/______, publicado em DOU 

em ____/____/______, processo administrativo nº ______/_______, RESOLVE 

Registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta Ata, de acordo com as condições previstas 

no edital e com as disposições a seguir: 

1. OBJETO 

1.1.  Aquisição de ferramentas e peças de reposição, para utilização em procedimentos de suporte 

nos equipamentos de informática do Coren-SP, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital. 

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Fornecedor: (razão social, CNPJ, endereço, contatos, representante) 

Item Descrição 
 

Marca e Modelo Qtde registrada Unidade Valor Unitário Valor Total 

       

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ __________(VALOR POR EXTENSO) 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de _____ (______) meses, compreendendo o 

período de ____/____/_______ a  ____/____/_______ contados a partir da data de sua assinatura. 

3.2. Em caso de Ata firmada com licitante registrado no Cadastro de Reserva, este instrumento terá 

validade pelo tempo remanescente, compreendendo o período de ____/____/_______ a  

____/____/_______, contados da data de sua assinatura. 

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Não será permitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
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5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

5.3.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o gerenciador poderá: 

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e dos comprovantes apresentados; e 

5.4.2. Convocar os demais fornecedores, observado o Cadastro de Reserva, para assegurar 

igual oportunidade de negociação. 

5.4.2.1. Não havendo êxito nas negociações, o gerenciador deverá proceder à 

revogação desta Ata, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

5.5. O registro do detentor da ata será cancelado quando: 

5.5.1. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

5.5.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.5.3. Não assinar o Termo de Contrato ou não acusar o recebimento do instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.5.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o gerenciador e o participante, se houver. 

5.6. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas nos subitens 5.5.2 a 5.5.4 acima, 

será formalizado por ofício do gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

5.7. Ocorrendo fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovado, o registro de preços poderá ser cancelado: 

5.7.1. Por razão de interesse público; ou 

5.7.2. A pedido do fornecedor. 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. Não serão realizados acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (§ 1º do art. 12 do Decreto nº 

7.892/2013).  

6.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos 

itens nas seguintes hipóteses: 
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6.2.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 

quantitativos definidos em Edital; ou 

6.2.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado à vencedora seja o 

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da licitante vencedora do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892/2013. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2019. 

 

 

_________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Renata Andrea Pietro Pereira Viana 
Presidente 
 
 
 
_________________________________________________ 
DETENTORA DA ATA 
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ANEXO VI – MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° XX/2019 

DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XX/2019 

Pregão Eletrônico nº 24/2019 – Processo Administrativo nº 1055/2018 

REQUISITANTE: (Área demandante) 

DATA DE EMISSÃO: ____/_____/_____ 

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo autoriza, por meio da presente Autorização de 

Compra que se equipara ao contrato, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993, a 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) 

___________________, a fornecer os materiais/equipamentos conforme descrito abaixo. 

1. DO OBJETO  

1.1. Aquisição de ferramentas e peças de reposição, para utilização em procedimentos de suporte 

nos equipamentos de informática do Coren-SP. 

2. DO PREÇO 

2.1. Ficam ajustados os seguintes valores: 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA E 

MODELO 
UNIDADE QTDE. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

       

       

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

2.2. Os valores acima estão em conformidade com a proposta apresentada pela Contratada na sessão 

da Licitação, vinculada ao presente Instrumento. 

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

da entrega, tributos, todas as despesas diretas e indiretas e outros necessários ao integral cumprimento 

da entrega do objeto. 

2.4. A substituição do modelo ou marca do item é possível, desde que o novo objeto seja de 

qualidade igual ou superior ao inicialmente ofertado e apenas depois de análise e validação pelo fiscal 

da contratação. 

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 

______________________ - ____________________________. 

4. DA GARANTIA SOBRE PRODUTOS/EQUIPAMENTOS 

4.1. Será exigida garantia mínima de acordo com o informado na descrição de cada item constante 
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no Anexo I – Termo de Referência do edital, 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 os mesmos descritivos e/ou dispositivos legais.  

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1. A entrega do objeto deverá ser realizada nos termos, prazos e locais descritos na cláusula 12 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 no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da nota 

fiscal/fatura, preferencialmente mediante ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela contratada. 

6.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inc. II, art. 24, da Lei 8.666/1993, deverão ser realizados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura. 

6.1.2. 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. 

6.2. A Contratada receberá apenas pelo objeto efetivamente entregue. 

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

6.3.1. 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. 

6.3.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da unidade ______________ do 

Coren-SP, CNPJ nº __________________, Cadastro Municipal nº ________. 

6.3.1.2. No campo e-mail das notas fiscais emitidas deverá constar o seguinte 

endereço: contabilidade@coren-sp.gov.br.  

mailto:contabilidade@coren-sp.gov.br
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6.3.1.3. Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

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

objeto contratado. 

6.4. 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 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. 

6.4.1. 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. 

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

6.5.1. 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. 

6.6. 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. 

6.6.1. Nestas hipóteses, o prazo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

6.7. 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: 
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% 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratante, além das obrigações legais e daquelas contidas no Edital e seus 

Anexos: 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda: 

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade. 

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português; 

8.1.2. 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); 

8.2. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato 

9. DAS SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei 10.520/2002, Decreto 5450/2005 e Lei 

8.666/1993, a contratada que: 

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. Cometer fraude fiscal; 

9.1.6. Não mantiver a proposta. 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, a Administração pode aplicar à 

contratada as seguintes sanções: 

9.2.1. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 15 (dias) dias; 

9.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento, no 

caso de inexecução total do objeto. 

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

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

9.2.3. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a contratante; 

9.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Coren-SP, pelo prazo de até 2 

(dois) anos; 

9.2.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União, e descredenciamento do SICAF pelo 
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prazo de até 5 (cinco) anos. 

9.2.6. 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. 

9.3. As sanções dos subitens 9.2.3 a 9.2.6 poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

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

profissionais que: 

9.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

9.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

9.5. Para aplicação de quaisquer penalidades será aberto processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à licitante ou adjudicatária, conforme procedimento previsto na Lei 

8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

9.6. As multas devidas e os eventuais prejuízos causados à Administração 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. 

9.7. 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. 

9.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 

10. LEGISLAÇÃO APLICAVEL 

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

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 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. 


