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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2020 

Processo Administrativo nº 2480/2019 

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

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

público que se acha aberta Licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Lance, que será 

regida pelos seguintes dispositivos e respectivas alterações posteriores: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, de 31 de maio de 2005, Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e demais Decretos e normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

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

integrante. 

SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL 

DATA DA REALIZAÇÃO: 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORÁRIO: 10h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)  

ENDEREÇO: ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO Nº 82, 8º ANDAR – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP – SALA XX 

CÓDIGO UASG: 389343 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA 

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

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

Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01331-000 – 3º andar | Telefones para contato: (11) 3225-

6333 | E-mail do Pregão: pregao@coren-sp.gov.br 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de instituição bancária para operar o serviço de cobrança bancária registrada, a fim de 

promover a arrecadação de recebíveis oriundos de anuidades, multas e taxas destinadas a pessoas físicas e jurídicas 

registradas no Coren-SP, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e Anexos. 

2. DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 

2.1. O valor máximo aceitável para a presente contratação é de R$ 4.156.299,89 (quatro milhões, cento e 

cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), para o período de 15 (quinze) 

meses, conforme especificado no item 1.3 do Anexo I – Termo de Referência. 

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

estimados e máximos admitidos. 

3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar deste Pregão Pessoas Jurídicas que: 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste Edital; 

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

3.2. Será vedada a participação de empresas: 

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

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada; 
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3.2.2. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública direta, indireta, federal, 

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

promovida sua reabilitação; 

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

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

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

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

3.3. Não poderão participar deste Pregão, ainda: 

3.3.1. Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

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

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

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

comum; 

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

3.4. Como requisito para participação neste Pregão, a Licitante deverá apresentar declarações de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos 

– nos moldes do Anexo VII – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento e do VIII – Modelo de Declaração de 

Compromisso, Idoneidade e não emprego de menor, respectivamente. 

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

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

previstas neste Edital. 

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

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

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

4.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá ser enviada 

até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, considerando que o horário de 

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

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

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

Presencial nº XX/2020”). 

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

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

promover quaisquer diligências que julgar necessárias e, então, manifestar-se sobre a impugnação no prazo de 2 

(dois) dias úteis. 

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

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

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

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

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

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

5. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

5.1. O representante da Licitante interessada em oferecer lances verbais deverá proceder ao credenciamento 

no início da sessão. 

5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

5.2.1. Tratando-se de representante legal: ato constitutivo (contrato social ou estatuto social), original 

ou cópia autenticada, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. Quando o representante legal, por força do instrumento jurídico, não 

puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-á obrigatória a apresentação de 

procuração de um sócio para outro, conforme o subitem abaixo. 

5.2.2. Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 

reconhecida, conforme Anexo V – Modelo de Procuração para Credenciamento da qual constem poderes 

específicos para formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, 

renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar 

declarações, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. A procuração deverá estar 

acompanhada do documento indicado no subitem supra, comprovando os poderes do mandante para a 

outorga. 

5.2.3. Documento oficial de identificação do representante legal ou procurador, que contenha foto. 

5.2.4. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação elaborada de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo VII – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento. Deverá ser apresentada fora dos 

envelopes de Proposta Comercial e de Habilitação. 

5.2.5. No caso de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa, deverá ser 

apresentada, também, a declaração de que trata o Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa fora dos envelopes de Proposta Comercial e de Habilitação. 

5.3. As declarações poderão ser assinadas pelo representante legal ou pelo procurador credenciado, desde que 

haja poderes outorgados na procuração. 

5.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por tabelião de notas ou cópias 

simples acompanhadas do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

6. DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO 

6.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em envelopes 

fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome da proponente e os seguintes dizeres: 

[RAZÃO SOCIAL] 

Envelope nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Presencial nº 01/2020 

Coren-SP 

 

[RAZÃO SOCIAL] 

Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial nº 01/2020 

Coren-SP 

7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá: 

7.1.1. Consignar, por escrito, redigida facultativamente conforme o Anexo IX – Modelo de Proposta 
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Comercial, o valor da oferta e a descrição do objeto ofertado, em conformidade com as especificações e 

demais características descritas no Anexo I - Termo de Referência e Anexo II - Especificações Técnicas, com 

a indicação do número do Pregão Presencial e de demais informações necessárias à identificação dos 

objetos; 

7.1.2. O valor ofertado deverá ser líquido, não cabendo à Licitante a retenção de parcela ou percentual a 

qualquer título. 

7.1.3. Conter valor da oferta, em moeda corrente nacional, em algarismos, com 2 (duas) casas decimais. 

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

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

7.1.5. Consignar a razão social ou denominação, número no CNPJ, endereço completo e indicação de 

telefone e e-mail para contato. Deverá ser assinada por representante legal ou procurador devidamente 

estabelecido. 

7.1.6. Conter indicação expressa do responsável legal que terá a incumbência de assinar o Contrato, bem 

como sua qualificação, número do RG (com órgão expedidor) e do CPF. Esta indicação ocorrerá sem 

prejuízo de eventuais comprovações de poderes. 

7.2. Após a fase de lances e habilitação, como condição para adjudicação, a Licitante vencedora deverá 

encaminhar a proposta comercial ajustada ao lance final, em original, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados 

da solicitação pelo Pregoeiro, à Comissão Permanente de Licitações do Coren-SP, à Alameda Ribeirão Preto nº 82 – 

Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01331-000. 

7.2.1. A não apresentação da proposta adequada ao lance dentro do prazo estipulado ensejará 

nas penalidades cabíveis, previstas neste Edital. 

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

Licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

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

condições do Edital de Licitação. 

7.5. A apresentação de proposta em desacordo com o Edital e seus Anexos ensejará a desclassificação da 

Licitante. 

8. DA FASE DO CREDENCIAMENTO 

8.1. No horário e no local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-

se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos. 

8.2. O Pregoeiro realizará Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, que abrange consultas ao Cadastro de 

Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA) do CNJ, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos parte do Portal da Transparência do 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), através do endereço eletrônico 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e ao cadastro de empresas sancionadas no site do Coren-SP. 

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

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

suspensão e/ou impedimento por parte do Coren-SP. 

8.3. A Licitante que tiver sido declarada inidônea e/ou proibida de licitar com a Administração Pública ou que 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 5/63 

 

tiver sofrido sanções de suspensão e/ou impedimento por parte do Coren-SP não será credenciada. 

8.4. A Licitante não poderá se ausentar do local sem a autorização do Pregoeiro, sob pena de exclusão do 

certame. 

8.5. O credenciamento será encerrado com a abertura do primeiro envelope de proposta. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO 

9.1. A fase de classificação iniciar-se-á com a abertura dos Envelopes nº 1 – Proposta Comercial das Licitantes 

participantes. 

9.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

9.2.1. Cujo objeto não atenda às especificações técnicas mínimas e demais características. 

9.2.2. Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais Licitantes. 

9.3. Não haverá desclassificação por erros formais quando estes não implicarem na mudança do que se 

pretende contratar nem no valor ofertado, porém, deverá a Licitante ratificar que a proposta observará os ditames 

contidos no Edital. 

10. DA FASE DE LANCES 

10.1. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances com observância dos seguintes 

critérios: 

10.1.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela. 

10.1.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no subitem supra, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três) preços. 

10.1.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de Licitantes, e será observado o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. Na 

persistência do empate será decidida, por meio de sorteio, a ordem de cada proposta na fase de lances. 

10.1.4. A Licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação às demais empatadas, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances. 

10.2. Para efeito de seleção será considerado o menor valor ofertado para o objeto. 

10.3. O Pregoeiro convidará individualmente as autoras das propostas selecionadas a formular lances de forma 

sequencial a partir da autora da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor. 

10.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 

preço. 

10.5. A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances, restando apenas o participante detentor do menor lance. 

10.6. Encerrada a etapa de lances, as propostas selecionadas serão classificadas em ordem crescente de valor, 

considerando-se o último preço ofertado. 

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

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

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



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 6/63 

 

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

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

de 5 (cinco) minutos contados do término da etapa de lances, apresentar um último lance, com valor 

necessariamente inferior àquele apresentado pela primeira colocada, situação em que, atendidas as 

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

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

do subitem anterior, serão convocadas as Licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

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

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

definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento do lance final do desempate. 

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

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

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

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. A habilitação da Licitante será verificada por meio da documentação especificada neste Edital. 

12.2. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas em virtude de suspensão da exigibilidade do 

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

12.3. Regularidades fiscal e trabalhista: 

12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

12.3.2. 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; 

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

12.3.4. 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. 

12.4. Habilitação Jurídica: 

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

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

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

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

exercício; 

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

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

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

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

constitutivo não supra). 

12.5. Qualificação técnica: 

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

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

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

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

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

executando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto deste pregão, equivalente em 

características e prazos e em quantidades iguais ou superiores a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo 

ora licitado. 

12.5.2. Certidão de Autorização de Atividade, emitida pelo Bacen, informando que a instituição financeira 

está autorizada, nos termos da legislação em vigor, a praticar operações permitidas aos bancos múltiplos e 

comerciais e que, ainda, não se encontra submetida a regime de administração especial temporária, de 

intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte do Banco Central do Brasil. 

12.6. Qualificação econômico-financeira: 

12.6.1. 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. 

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

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

12.6.2.1. A Licitante que não conseguir comprovar os índices exigidos acima deverá apresentar 

Patrimônio Líquido ou Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para 

a contratação. 

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

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

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

atualizado por índices oficiais. 

12.7. Documentação complementar: 

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

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

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

Constituição da República Federativa do Brasil – conforme Anexo VIII deste Edital. 

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

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

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

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 
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para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados ou registrados no cartório 

de títulos e documentos. 

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

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

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

certidões constitui meio legal de prova. 

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

12.13. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas por tabelião de 

notas ou cópias simples acompanhadas do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de 

Apoio.  

12.14. Encerrada a fase de classificação e negociação, será aberto o Envelope nº 2 – Habilitação do autor da 

proposta de melhor oferta. 

12.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas 

na sessão pública do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação de informações 

efetuada por meio eletrônico hábil. 

12.15.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.16. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento 

da verificação.  

12.17. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  

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

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

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

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

examinará a oferta subsequente de menor preço, retornando-se à fase de habilitação, até a apuração de uma oferta 

aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada a vencedora. 

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

13.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá a fase de recursos. As Licitantes que quiserem recorrer deverão 

manifestar imediata e motivadamente suas intenções. 

13.1.1. O recurso somente poderá ser interposto contra os atos do Pregoeiro decorrentes da 

sessão. 

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

motivadamente, rejeitando-a. 

13.3. A recorrente que tiver sua intenção de interpor recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso no 

prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual 

prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
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elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

13.5. Os recursos deverão ser endereçados à Comissão Permanente de Licitação e poderão ser encaminhados 

através de uma das seguintes opções: 

13.5.1. Via e-mail, contendo, no campo “assunto” e no descritivo, a identificação do referido certame (ex: 

“Interposição de Recurso referente ao Pregão Presencial nº 01/2020”). 

13.5.2. Via fax, para o número (11) 3225-6380, com folha de rosto contendo as informações de 

identificação descritas acima. 

13.5.3. Via portador/serviço de remessa expressa de documentos, protocolado no Setor de Protocolo da 

Sede do Coren-SP, situada à Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São Paulo - SP – CEP 01331-000, 

das 07h00 às 16h00;  

13.5.4. Via postal com Aviso de Recebimento à Sede do Coren-SP, situada à Alameda Ribeirão Preto nº 82 

– Bela Vista – São Paulo-SP – CEP 01331-000, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

13.6. Nas opções previstas nos itens 13.5.1 e 13.5.2, os originais deverão ser entregues na Sede do Coren-SP no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o envio e mediante comprovação deste, respeitados os horários do Setor 

de Protocolo. 

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

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

certame à Licitante vencedora. 

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

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

14.1. Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 09 do Decreto nº 3.555/2000, inclusive adjudicar o 

objeto deste Pregão, exceto quando houver recurso. 

14.2. À Autoridade Competente do Coren-SP cabe: 

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

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

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

escrito e fundamentado; 

14.2.4. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por 

motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

14.3. 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. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

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

houver. 

15.1.1. A adjudicação será realizada por valor global do serviço.  

15.2. Após a adjudicação, o certame será sujeitado à homologação pela Autoridade Competente deste Conselho 
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Regional de Enfermagem. 

16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1. Esgotado o prazo recursal e homologado o certame, a vencedora será convocada para assinatura do Termo 

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

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

16.2. Por discricionariedade da Administração, o Termo de Contrato poderá ser encaminhado à Licitante 

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

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

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

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

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

aos cuidados Setor de Cotação e Contratação – SCC. 

16.2.3. O Termo de Contrato poderá, ainda, ser assinado pelo representante legal na Sede do Coren-SP, 

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

que, não há necessidade do reconhecimento da firma. 

16.3. O prazo para assinatura do Termo de Contrato é de 5 (cinco) dias úteis sob pena de decair o direito ao 

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

por motivo justificado, desde que aceito pelo Coren-SP. 

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

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

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

16.3.1.1. Neste caso, incide a Adjudicatária na infração do art. 81 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 

de eventual aplicação das penalidades previstas em lei. 

16.4. Eventual vantagem apresentada pela Licitante vencedora em sua proposta deverá ser acrescentada ao 

Termo de Contrato a ser firmado, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

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

8.666/1993. 

16.6. Os encargos e obrigações das partes bem como todas as demais normas relativas à execução e sanções 

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

todos os termos. 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. Com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, poderá ser sancionada com o impedimento de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais, estando sujeita a multa de até 

15% (quinze por cento) do valor estimado para a contratação, a Licitante, a Adjudicatária que: 

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

17.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

17.1.3. Apresentar documentação falsa; 

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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17.1.5. Não mantiver a proposta; 

17.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.8. Fizer declaração falsa; 

17.1.9. Cometer fraude fiscal. 

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

Lei nº 8.666/1993. 

17.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Adjudicatária juntamente com as de suspensão temporária e 

impedimento de licitar e contratar com órgãos da Administração Pública Federal e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

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

A critério do Coren-SP, e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a 

receber em razão do fornecimento. Não havendo pagamento, o valor será inscrito em dívida ativa e cobrado 

judicialmente. 

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

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

observados os prazos ali fixados. 

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

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

protocolada. 

17.6. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta, o 

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

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. 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.  

18.2. As Licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Coren-SP não 

será em nenhum caso responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

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

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

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

contraditório. 

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

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

Coren-SP. 

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

www.coren-sp.gov.br 

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

Seção Judiciária de São Paulo. 

http://www.coren-sp.gov.br/
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18.7. Integram o presente Edital: 

18.7.1.  Anexo I – Termo de Referência; 

18.7.2.  Anexo II – Especificações Técnicas; 

18.7.3. Anexo III – Mapa de Riscos; 

18.7.4. Anexo IV – Termo de Confidencialidade e Sigilo do Prestador; 

18.7.5.  Anexo V – Modelo de Procuração para Credenciamento; 

18.7.6.  Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa; 

18.7.7.  Anexo VII – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 

18.7.8.  Anexo VIII – Modelo de Declaração de Compromisso, Idoneidade e não emprego de menor; 

18.7.9.  Anexo IX – Modelo de Proposta Comercial; 

18.7.10.  Anexo X – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Conselho Regional De Enfermagem De São Paulo – Coren-SP 

Renata Andrea Pietro Pereira Viana 

 

 

 

 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de Instituição Financeira para execução de serviços de cobrança bancária registrada, a fim de 

promover a arrecadação de recebíveis oriundos de anuidades, multas e taxas destinadas a pessoas físicas e jurídicas 

registradas no Coren-SP, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  

1.2. Os serviços contratados deverão ser prestados de acordo com todos os normativos legais definidos pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN) e padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) para a 

modalidade de cobrança registrada e incluirão a emissão, registro, liquidação e baixa dos boletos de cobrança 

registrados. Os serviços prestados incluirão, ainda, o serviço de confecção, impressão e postagem de boletos 

emitidos a favor do Coren-SP pela Contratada. 

1.3. O detalhamento completo do objeto, resumido no quadro a seguir, é complementado pelos Anexos: II – 

Especificações Técnicas, III – Mapa de Riscos e IV – Termo de Confidencialidade e Sigilo do Prestador. 

Código CATSER 20362 - Serviços Bancários (para todos os itens) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

PELO COREN-
SP 

VALOR MÁXIMO 
ACEITÁVEL DA 

TARIFA 
(UNITÁRIO) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (R$) 

1 
Registro de boleto de cobrança (carteira 
completa) 

tarifa por 
evento 

1.200.182 R$0,05 R$60.009,10 

2 
Registro de boleto de cobrança (carteira sem 
impressão e postagem) 

tarifa por 
evento 

1.108.843 R$0,22 R$243.945,46 

3 
Impressão e postagem de boleto de cobrança 
(carteira completa) 

tarifa por 
evento 

1.200.182 R$1,74 R$2.088.316,68 

4 
Liquidação de boleto de cobrança dos tipos I 
e II (carteiras completa e sem impressão e 
postagem) 

tarifa por 
evento 

1.152.535 R$1,31 R$1.509.820,85 

5 
Baixa de boleto de cobrança (carteiras 
completa e sem impressão e postagem) 

tarifa por 
evento 

1.155.490 R$0,22 R$254.207,80 

6 
Comandos diversos/alterações em títulos de 
pagamentos (carteiras completa e sem 
impressão e postagem) 

tarifa por 
evento 

0 R$0,00 R$0,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (15 MESES): Quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e 
nove reais e oitenta e nove centavos 

R$4.156.299,89 

*Elaborado conforme o modelo de Termo de Referência “Serviços Continuados sem Mão de Obra Exclusiva” disponível no sítio da AGU 

(https://www.agu.gov.br/page/download/index/id/38375162). Acesso em 29/07/2019 

1.4. Os quantitativos estimados e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. Para 

correto entendimento dos itens, cabem as informações:  

1.4.1. Liquidação de Cobrança do Tipo I: Define-se pela arrecadação realizada por meio de canais 

próprios/diretamente vinculados à rede de atendimento da Contratada, tais como terminais de 

autoatendimento, internet, URA, gerenciador financeiro, centrais de atendimento, guichê de caixa, 

correspondente bancário, PGT, CB Postal etc. 

1.4.2. Liquidação de Cobrança do Tipo II: trata-se da COMPE, compensação interbancária e liquidação de 

cheques e outros papéis.  
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1.4.3. As definições aplicáveis às divisões das carteiras de cobrança “Completa” e “Sem Impressão e 

Postagem” encontram-se no Anexo II – Especificações Técnicas.  

1.4.4. O serviço de Comandos diversos/alterações em títulos de pagamentos (carteiras completa e sem 

impressão e postagem) não será objeto de lance, devendo constar como “ZERADO” (isento de cobrança) 

nas Propostas Comerciais apresentadas pelas licitantes.  

1.5. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço unitário.  

1.6. O Contrato terá vigência inicial pelo período de 15 (quinze) meses, podendo ser prorrogada, por interesse 

das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação de Instituição Financeira para operacionalizar os serviços de cobrança bancária registrada 

justifica-se em virtude da necessidade do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, Autarquia 

Federal criada pela Lei nº 5.905/1973, de arrecadar os recebíveis de anuidades, taxas e multas emitidas em seu favor 

e pagas por pessoas físicas e jurídicas inscritas neste Conselho. 

2.2. As anuidades, que são contribuições de natureza tributária, são pagas para que os profissionais de 

Enfermagem exerçam legalmente a profissão, conforme previsão do art. 5 da Lei nº 12.514/2011 que versa “o fato 

gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício”.  

2.3. Tendo em vista que os Conselhos de Classe, assim como o Coren-SP, possuem designação legal do Governo 

Federal para arrecadar esse tipo de tributo, faz-se necessária esta contratação para que se possa operacionalizar o 

recebimento de créditos tributários que custearão todas as despesas necessárias à manutenção da estrutura 

administrativa do órgão, proporcionando a infraestrutura adequada para a realização das atividades fins do 

Conselho, que é fiscalizar o exercício da profissão de enfermagem.  

2.4. As taxas, que aparecem definidas no Código Tributário Nacional em seu art. 5º, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, 

prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Já as multas que são a principal penalidade administrativa 

utilizada pelos entes políticos, é aplicável no descumprimento das obrigações de pagar tributos, ou pelo não 

atendimento aos deveres formais. No tocante a multa tributária, a vinculação decorre da conduta praticada pelo 

sujeito passivo, em infringência à norma tributária, o que enseja aplicação da penalidade prevista legalmente. A 

autoridade administrativa constatando a adequação da conduta praticada, com a previsão abstrata do dispositivo 

legal, promove a aplicação da penalidade cabível, o que denota o caráter punitivo da multa. 

2.5. Finalmente, a cobrança bancária registrada encontra amparo nas circulares nº 3528/2012 e 3656/2013 do 

Bacen, que afastou a emissão de boletos de cobrança sem registro que possam ser pagos na modalidade 

interbancária, opção do Coren-SP para proporcionar a maior facilidade para os profissionais e empresas no 

pagamento das suas obrigações tributárias.  

2.6. A licitação será realizada em grupo único, seja em razão da impositiva necessidade de assegurar a maior 

clareza nos procedimentos de fiscalização e na apropriação dos créditos recebidos (a existência de múltiplas 

contratadas impossibilitaria o alcance desse objetivo), seja em face da necessidade operacional de estabelecer 

relacionamento contratual com uma Instituição Financeira que centralize a arrecadação das anuidades, que se 

intercomunique com os diversos canais de recebimento (internet, agências bancárias, lotéricas, etc.), e que obedeça 

aos padrões estabelecidos pelo BACEN e pela FEBRABAN para realizar transações financeiras. A centralização dos 

serviços de cobrança registrada em um único fornecedor, além de proporcionar a estabilidade dos sistemas de 

informática, permitirá o adequado acompanhamento dos recebimentos do Coren-SP, bem como a operação dos 

procedimentos de cobrança compartilhada com as transferências de recursos destinados à manutenção do Conselho 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 15/63 

 

Federal de Enfermagem – Cofen.  

2.7. Com relação à emissão e envio dos boletos de anuidades e outros por meio da Instituição Financeira 

contratada, trata-se de serviço comum, ofertado pela integralidade das instituições aos seus clientes, que não 

possuam disponibilidade de recursos humanos, físicos ou tecnológicos para fazê-lo – ou mesmo por questões de 

economicidade. No caso do Coren-SP, além de comprovada vantajosidade econômica do modelo de envio de 

anuidades por meio do Contrato de Serviços de Cobrança Bancária (estudo no PA 3237/2018), há também a  

operacional para impressão e distribuição de boletos de anuidades e de acordos de anuidades, uma vez que os 

recursos gráficos específicos para essa finalidade, bem como a logística para a postagem, requerem aparelhagem e 

infraestrutura especiais e bastante distintas das atividades finalísticas deste Conselho. 

2.8. Destaque-se que os serviços contratados se resumem ao registro e liquidação de boletos de cobrança com 

registro, além de outros serviços auxiliares explicitados neste Termo de Referência. Os valores recebidos serão 

movimentados para a conta corrente de titularidade do Coren-SP em banco oficial, tão logo realizado o eventual 

rateio com o Cofen e a cobrança de tarifas, resguardando, então, a deliberação do § 3º do art. 163 da Constituição 

Federal.  

2.9. Finalmente, espera-se que a contratação em tela propicie meios de fácil e amplo acesso, para que os 

profissionais de Enfermagem e pessoas jurídicas inscritas no Conselho realizem os pagamentos das anuidades, taxas 

e multas.  

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da Solução como um todo abrange a prestação de serviços de cobrança bancária registrada 

para arrecadação das anuidades, multas e taxas emitidas pelo Coren-SP.  A instituição financeira contratada para 

prestação dos serviços ficará responsável pela emissão, registro, liquidação e baixa dos títulos de pagamento, 

podendo ser demandada, ainda, para realizar a impressão e postagem de títulos de pagamento emitidos a favor do 

Coren-SP.  

3.2. Os serviços contratados deverão ser prestados de acordo com todos os normativos do sistema financeiro 

nacional, especialmente as definições do Bacen e da FEBRABAN relacionadas com a emissão, apresentação, 

processamento e liquidação interbancária dos boletos de pagamento, bem como as demais especificações técnicas 

relativas à parte de negócio e tecnológica definidos neste Termo de Referência.  

3.3.  A Contratada deverá proporcionar todos os meios tecnológicos para a efetiva operacionalização dos 

serviços contratados, a exemplo do API/Webservices, sem custos adicionais, conforme especificações técnicas deste 

instrumento.  

3.4. Não serão admitidas cobranças adicionais pelo uso de qualquer solução tecnológica disponibilizada pela 

Contratada, pela parametrização de convênios de cobrança de acordo com as necessidades da Contratante, pela 

utilização da conta bancária de movimentação de recursos arrecadados, bem como não será permitida a cobrança 

pelos serviços de rateio dos valores arrecadados entre o Coren-SP e o Conselho Federal de Enfermagem. Todos o 

custo decorrente da contratação deverá ser previsto pela Contratada e comporão dos valores das tarifas dos serviços 

relacionados no modelo de proposta comercial. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em regime de 

dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma presencial. 

4.1.1. Justifica-se, conforme minudenciado no Processo Administrativo que deu origem a este Termo de 

Referência, que o procedimento presencial promoverá ampliação à concorrência, promovendo 

potencialmente a seleção da melhor proposta para a Administração, que são os objetivos maiores da 
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realização de um procedimento licitatório. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro 

de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução 

indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os requisitos desta contratação abrangem o seguinte: 

5.1. Requisitos Técnicos e de Negócio (necessários para o atendimento da necessidade):  

5.1.1. A prestação dos serviços de cobrança bancária registrada deverá estar em consonâncias com as 

normativas do Banco Central do Brasil e da Federação Brasileira dos Bancos – Febraban, com os quais o 

prestador deve integrar os seus sistemas para prestação dos serviços;  

5.1.2. Todos os boletos que utilizam a forma online de registro, deverão ser registrados na Câmara 

Interbancária de Compensações – CIP através de API ou webservice, de forma automática e imediata após a 

sua emissão, de forma que o pagamento dos títulos seja possível e imediato em todos os canais disponíveis 

para recebimento de boletos de pagamento. Para os boletos, que utilizam o arquivo de remessa como 

forma de registro, o registro na CIP deve ser em até D+1;  

5.1.3. Possibilidade de parametrização de até 3 (três) opções de descontos automáticos em boletos 

registrados, sem a cobrança de qualquer tarifa adicional pela parametrização. As opções de desconto 

deverão ser atualizadas automaticamente, em conformidade com períodos informados previamente pela 

Contratante, não possibilitando a realização de pagamentos divergentes com o percentual de desconto 

parametrizado para o período (em geral, o Coren-SP utiliza da parametrização de descontos no envio de 

anuidades aos profissionais inscritos no Conselho, quando podem ser emitidos boletos que permitam 

pagamentos com descontos do tipo A, para anuidades pagas no mês de janeiro, do tipo B, para anuidades 

pagas no mês de fevereiro e sem descontos sobre o valor do título para anuidades pagas no mês de março, 

prazo máximo de pagamento do título). 

5.1.4. Estabelecimento de acordo de níveis de serviços, de forma a conferir um caráter qualitativo ao 

acompanhamento da fiscalização contratual, especialmente relativos à disponibilidade do sistema para 

registro dos títulos emitidos, tempo de registro dos títulos na CIP e demais cumprimento de prazos e 

condições estabelecidas no instrumento convocatório.  

5.1.5. A Contratada deverá prover o conhecimento e orientações necessárias à equipe de fiscalização 

técnica a respeito dos softwares e API utilizados para implementação do objeto, fornecendo atendimento 

remoto quando necessário.   

5.1.6. Deverão ser entregues manuais técnicos de programação para a utilização das ferramentas de 

registro e geração de boletos on-line. 

5.1.7. A Contratada deverá prestar serviços contínuos de suporte técnico com relação aos serviços de 

cobrança prestados. Para tais serviços a Contratada deverá prover canal de comunicação que permita 

contato da equipe técnica do Coren-SP para esclarecimento de dúvidas e abertura de chamados etc. 

5.1.8. A Contratada fornecer todas as orientações necessárias para a implementação dos serviços 

contratados e, posteriormente durante a execução, apoiando as atividades da Fiscalização Técnica.  
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5.2. Requisitos de Segurança:  

5.2.1. A Contratada deverá assinar no momento da assinatura do Contrato, o Termo de Confidencialidade 

e Sigilo do Prestador (Anexo IV). 

5.2.2. Conforme discriminado nas obrigações da Contratada, sempre que necessário, deverá ser 

apresentada lista nominal de profissionais envolvidos na prestação dos serviços, sempre que necessário o 

acesso às instalações do Coren-SP.  

5.2.3. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados 

pela Contratada na execução dos serviços serão de exclusiva propriedade do Contratante, não podendo a 

Contratada utilizá-los para quaisquer fins, divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser que prévia e 

expressamente autorizado pelo Contratante.  

5.3. Documentação complementar a ser apresentada pela Contratada: 

5.3.1. A ser apresentada no momento da assinatura do Contrato: 

5.3.1.1. Carta de Indicação de Preposto, na forma do tópico 8.2 deste Termo;  

5.3.1.2. Termo de Confidencialidade e Sigilo do Prestador (Anexo IV); 

5.4. Tratam-se de serviços de natureza continuada, uma vez que toda as receitas do Coren-SP, anuidades, 

multas e taxas, são arrecadadas por meio de boletos de pagamento. Logo, não havendo outros meios de cobrança 

implantados e porque, ainda que o Coren-SP venha a oferecer outros meios de pagamento aos seus inscritos, a 

arrecadação por meio de boletos permanecerá como principal mecanismo de cobrança adotado pelo Coren-SP em 

virtude da sua efetividade em termos de abrangência, porque atende a demografia total dos inscritos na Autarquia.  

5.5. A vigência inicial de 15 (quinze) meses foi definida com o objetivo de ajustar o calendário de vencimento de 

contratos do Coren-SP, de modo a ajustar o período de renovações/término de contratos a período distinto das 

operações preparatórias de envio de anuidades, entre os meses de novembro e dezembro de cada ano.  

5.6. Com relação às soluções de mercado, cabe destacar que a realização de despesas e receitas por via bancária 

é a modalidade indicada no art. 74 do Decreto Lei nº 200/1967, que dispõe sobre a organização da Administração 

Federal. Logo, o Coren-SP poderá oferecer outros meios de pagamento para recolhimento dos seus tributos, de 

maneira complementar à cobrança bancária.  

5.7. A Contratada deverá promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologias e 

técnicas empregadas no último mês de vigência contratual. Trata-se, em verdade, de exigência cautelar, uma vez que 

o Coren-SP está realizando pela primeira vez a contratação deste objeto na modalidade Pregão. Logo, identificando-

se à época do término do Contrato a desnecessidade de procedimentos de transição, a Contratada fica desobrigada 

de fazê-lo. 

5.7.1. A Contratada ficará responsável, porém, pela liquidação e baixa de todos os títulos emitidos em seu 

nome até a data de vencimento do último grupo de documentos gerados em favor do Coren-SP dentro da 

vigência contratual. Logo, o fechamento de conta de movimentação de valores e demais extinção de 

obrigações relativas às condições da contratação do objeto findarão após a liquidação/baixa de todos os 

boletos disponíveis para pagamentos “na praça”. 

5.8. As obrigações da Contratante e da Contratada estão previstas neste Termo de Referência. 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, caso haja interesse, o licitante poderá 

realizar vistoria na Unidade Sede do Coren-SP, cujo endereço encontra-se no tópico “Informações Relevantes para o 
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Dimensionamento da Proposta” abaixo e que é o onde estão alocadas as equipes do Financeiro e da TI, áreas 

solicitante e técnicas deste objeto. As vistorias serão acompanhadas por empregados do Coren-SP especialmente 

designados e poderão ocorrer entre as 08:00 e 17:00, de segunda à sexta-feira, em dias úteis.  

6.1.1. O agendamento deverá ser realizado exclusivamente  pelo endereço eletrônico financeiro@coren-

sp.gov.br (com cópia para pregao@coren-sp.gov.br). 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil 

anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.3. Para a vistoria, o licitante (ou o seu representante) deverá estar devidamente identificado, apresentando 

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização 

da vistoria. 

6.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, 

dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora 

assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

6.5. Declaração do licitante, em papel timbrado, de que tem pleno conhecimento das condições necessárias 

para a prestação do serviço. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBEJTO 

7.1. O modelo de execução do objeto, níveis de serviços e demais aspectos de negócio, especificações técnicas e 

requisitos de TI encontram-se definidos no Anexo II – Especificações Técnicas.  

7.2. A execução dos serviços, considerando-a desde o período de implantação do objeto, será iniciada a partir da 

data de assinatura do Contrato, conforme tópico 5.1 do Anexo II – Especificações Técnicas.  

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

8.1. Nos termos do item 2.6 do Anexo V da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, seguem abaixo algumas definições para 

fins de gestão do contrato e critérios de medição e pagamento: 

8.1.1. A Gestão do Contrato compete ao Gestor Contratual, que será auxiliado pela fiscalização técnica, 

fiscalização administrativa e fiscalização setorial dentro das competências definidas pela IN SEGES/MPDG nº 

05/2017 e normativos internos do Coren-SP. 

8.1.2. As definições do Gestor Contratual e da fiscalização técnica e setorial dos Contratos serão 

realizadas por meio de Portarias expedidas pelo Controle Interno do Coren-SP.  

8.2. A Contratada, quando da convocação para assinatura do instrumento contratual deverá indicar, por meio de 

carta ou documento equivalente, um ou mais prepostos que será(ão) o(s) representante(s) do titular da empresa, 

incumbido(s) de dirigir os serviços, praticar atos por delegação da pessoa competente, com poderes para representar 

a Instituição Financeira perante o Coren-SP. 

8.2.1. A contratada deverá manter preposto(s) designado(s) durante toda a vigência do Contrato.  

8.2.2. O documento de preposição deverá constar o(s) nome(s) dos representantes, 

cargo(s)/função(ões)/telefone(s) para contato e endereço(s) eletrônicos em que poderão ser tratadas 

questões relativas às partes de negócio e técnica do objeto contratado.   

8.3. São definidos como instrumentos formais de comunicação entre a Contratante e Contratada, dentre outros: 

Ordens de Serviço (OS), e-mails, Atas de Reunião e Ofícios.  

8.4. Os valores devidos pela Contratada – tendo em vista a natureza específica da operação de cobrança 

mailto:financeiro@coren-sp.gov.br
mailto:financeiro@coren-sp.gov.br
mailto:pregao@coren-sp.gov.br
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bancária – serão pagos mediante débito na conta de arrecadação aberta em nome do Coren-SP junto à Instituição 

Financeira na forma do tópico 16 deste Termo.  

8.5. Os prazos e forma dos procedimentos de recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados estão 

descritos no tópico 15 deste Termo.  

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

A demanda do Coren-SP tem como base as seguintes características: 

9.1. As datas de vencimentos das anuidades (principais datas de arrecadação) são: 

ANUIDADE À VISTA (valores integrais da anuidade) 

Data limite para pagamento Desconto (percentuais definidos anualmente) 

31 de janeiro Desconto tipo 1 

28 (ou 29) de fevereiro Desconto tipo 2 ou sem desconto 

31 de março Desconto tipo 3 ou sem desconto 

 

ANUIDADE PARCELADA (valor integral da anuidade divido em até 5 parcelas iguais) 

Data de vencimento Parcela 

31 de janeiro 1ª parcela 

28 de fevereiro 2ª parcela 

31 de março 3ª parcela 

30 de abril 4ª parcela 

31 de maio 5ª parcela 

9.2. Carteira Completa (registro, impressão e postagem) - Envio de Boletos de Anuidades: Com base nas 

informações de recebimentos da anuidade do ano de 2019, para o exercício de 2021 (primeira anuidade a ser 

encaminhada na contratação objeto deste Termo), o Coren-SP estima que: 

a) 38,31% dos boletos de anuidades gerados no lote principal e encaminhados, até então, utilizando a 

carteira completa, com registro, impressão e postagem de boletos, serão pagos através de uma das opções 

de pagamento à vista, com vencimentos em 31/01/2021, 28/02/2021 e 31/03/2021. Esse percentual resulta 

do fato de que, no final de 2018, foram geradas 500.700 anuidades de 2019, sendo que 191.821 foram pagas 

à vista; 

b) 24,86% dos boletos de anuidades gerados no lote principal pagos em parcelas. Essa previsão resulta das 

124.496 anuidades de 2019 que foram pagas em parcelas, a partir do lote principal de 500.700 boletos 

encaminhados e 

9.2.1. Entende-se como “lote principal” as anuidades do ano seguinte geradas no final do ano corrente. A 

nomenclatura “lote principal”, porém não limita a utilização da carteira completa ao envio de anuidades, 

tratando-se, de nomenclatura para definir o principal conjunto de demanda por registro e envio de boletos ao 

longo do ano.  

9.2.2. Considerando a quantidade inscrições de profissionais ativas em 04/12/2019, 553.258 inscrições, 

estima-se que aproximadamente 500 mil títulos de anuidades serão encaminhados em 2021.O quadro abaixo 

ilustra a quantidade de inscrições no Coren-SP naquela data, por quadro profissional: 

Quadro Profissional Quantidade de inscrições ativas 

I – Enfermeiros 133.928 
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Quadro Profissional Quantidade de inscrições ativas 

II – Técnicos de Enfermagem  217.669 

III – Auxiliares de Enfermagem 201.166 

IV – Obstetrizes 269 

9.3. Carteira Completa - Envio de Boletos Avulsos: Ainda, durante o ano, o Coren-SP demandará o registro, 

impressão e postagem de boletos avulsos, gerados para o pagamento de anuidades em atraso, anuidades de novos 

profissionais inscritos, dentre outras, de acordo com as disposições relativas à utilização da carteira completa do 

Anexo II – Especificações Técnicas. A periodicidade da solicitação de registro, impressão e postagem de boletos 

poderá ser diária, a depender das necessidades específicas do Coren-SP.  

9.4. Poderão haver variação nas quantidades de boletos efetivamente demandados para registro, impressão e 

postagem até a data de envio de dados para emissão dos boletos das anuidades de 2021 OU durante qualquer 

período da execução contratual.  O não cumprimento de totalidades estimadas, considerando que se trata de objeto 

com quantidade máxima de serviços estimada, não gerará quaisquer direitos à Contratada. 

9.5. Finalmente, com relação à quantidade total de boletos emitidos no período de 01/06/2018 e 31/08/2019 

nas Carteiras “Completa” e “Sem emissão e Postagem”, cerca de 1,9 milhões de títulos, e correspondem às 

seguintes quantidades, por tipo de carteira: 

PERÍODO  

BOLETOS EMITIDOS E 
POSTADOS PELA IF (Carteira 

Completa) 

BOLETOS SEM EMISSÃO PELO 
BANCO (Carteira sem Emissão e 

Postagem) 

BOLETOS LIQUIDADOS (todas 
as carteiras) 

QUANTIDADE 
VALOR DOS 

TÍTULOS 
QUANTIDADE 

VALOR DOS 
TÍTULOS 

QUANTIDADE 
VALORES 

LIQUIDADOS 

2018/2019 999.230 R$202.910.100,32 876.944 R$116.632.510,88 894.504 R$146.786.468,42 

*Anuidades (“lote principal”) + envio de boletos avulsos.  

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta, estabelecendo normas e procedimentos de acesso às suas instalações para 

a execução de serviços; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionários especialmente designados, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções 

por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste 

Termo de Referência; 

10.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato; 

10.6. Realizar avalições periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento ou por meio de outras 

métricas/ferramentas desenvolvidas pela Fiscalização;  

10.7. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 
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10.8. Exigir da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em 

vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). 

10.9. 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. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer todos os 

instrumentos e meios tecnológicos para o atendimento do objeto especificado neste Termo de Referência e em sua 

Proposta Comercial;  

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal 

do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer 

dano causado ao Coren-SP, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de 

cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 

2010; 

11.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a 

empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 

do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

11.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal que se 

verifique em relação aos serviços contratados; 

11.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante, garantindo o acesso, a qualquer 

tempo, dos documentos relativos à execução dos serviços de cobranças bancária prestados; 

11.8. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, nos prazos 

determinados; 

11.9. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, especialmente aquelas 

vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos; 

11.10. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações técnicas; 

11.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
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noturno, perigoso ou insalubre; 

11.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

11.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

11.15. Observar as diretrizes de caráter ambiental previstas no Termo de Referência, bem como as demais 

diretrizes de caráter legal aplicáveis aos serviços prestados; 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas 

as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência 

expressa da Administração à continuidade do contrato. 

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do Contrato.  

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

neste Termo de Referência. 

14.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 

67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, 

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no 

exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 

comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

14.6. Durante a execução do objeto, o Fiscal Técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e 

irregularidades constatadas. 

14.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o 

caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

14.8. Em hipótese alguma será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e 
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qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.9. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, 

que poderá ser aceita pela fiscalização, desde que motivada e documentada a excepcionalidade da ocorrência, 

resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

14.10. A conformidade do material ou peças que venham a ser utilizadas na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 

estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

14.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além 

dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório.  

14.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

14.13. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

14.13.1. Conciliações diárias nas carteiras/convênios do Contrato, mitigando possíveis riscos ao erário 

durante a execução contratual. Confrontam-se os valores debitados em extrato com o relatório detalhado 

produzido pela Gerência de Tecnologia de Informação, onde evidencia-se carteiras/convênios destacando-se 

todas as tarifas por operação (registo/liquidação) permitindo que a fiscalização do Contrato analise os 

valores cobrados e serviços prestados. 

14.14. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.  

14.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1. Nos termos dos art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, a fim de dar forma ao acompanhamento da execução 

contratual, o objeto desta licitação será recebido mensalmente, conforme pormenorizado nos subitens 15.2 a 15.8 e 

item 16 deste Termo de Referência. 

15.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada deverá ter disponibilizado toda a 

documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual, o que, para os fins desta contratação 

significa os arquivos de retorno e relatórios discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas.  

15.3. O recebimento provisório será realizado pelo Fiscal Setorial e Técnico do Contrato após a entrega da 

documentação acima pela Contratada, da seguinte forma: 

15.3.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados e tarifas debitadas no 

mês anterior pela Contratada, por meio de profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar 

a adequação dos serviços e identificá-las com as tarifas cobradas, realizando eventuais diligências, 

solicitando correções ou esclarecimentos à Contratada que se fizerem necessários. 

15.3.2. A aprovação da cobrança de tarifas realizada pela Contratada, após a realização das devidas 
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conciliações pela Fiscalização, não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 

aceitação definitiva dos serviços executados. 

15.4. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento dos documentos da Contratada, a equipe de 

fiscalização deverá elaborar um relatório circunstanciado em consonância com suas atribuições, consolidando as 

informações relativas à prestação dos serviços no mês de referência e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

15.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, 

em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

15.5.1. Na hipótese das verificações a que se referem o tópico anterior não serem procedidas tempestivamente, 

reputar-se-ão como realizadas, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

15.6. No prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato 

deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as 

seguintes diretrizes:  

15.6.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela Contratada e, caso 

haja irregularidades relacionadas ao pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à Contratante, por escrito, as respectivas correções;  

15.6.2. Emitir Termo Circunstanciado (Atesto de Conformidade) para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados. 

15.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 

responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor. 

15.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. Os pagamentos, serão realizados por meio do repasse líquido efetuado pela Contratada dos valores devidos 

ao Coren-SP, ou seja, a Contratada abaterá diariamente do montante de créditos devidos ao Coren-SP o valor da 

somatória das tarifas unitárias dos serviços prestados (por evento), conforme valores pactuados no Contrato, não 

sendo permitido em hipótese alguma a tarifação de serviços não executados ou executados de forma incompleta. 

16.1.1. A Contratada efetuará o repasse ao Coren-SP do valor líquido das arrecadações, já deduzidos os 

valores correspondentes à cobrança das tarifas de serviços correspondentes, podendo ser realizadas antes 

ou após o compartilhamento da cobrança (transferência da cota-parte do Cofen, nos convênios com 

cobrança compartilhada) de acordo com instruções da Fiscalização.  

16.1.2. O débito das tarifas relativas ao registro, emissão, impressão e postagem dos boletos das 

anuidades, momento anual da maior demanda por serviços do Coren-SP à Contratada durante o ano, 

ocorrerá por meio de transferência bancária, de uma conta bancária do Coren-SP para conta bancária a ser 

indicada pela Contratada no dia útil imediatamente posterior às operações realizadas OU na existência de 

saldo para cobertura das tarifas na conta de arrecadação, por meio do débito regular, isto é, originado das 

liquidações do dia anterior, conforme tópico 16.1.  

16.1.3. As medições e cobranças serão realizadas por evento, isto é, por serviço realizado unitariamente 

(por boleto registrado, por boleto liquidado, por boleto impresso e postado etc.). 

16.2. Mensalmente, a Fiscalização atestará o recebimento definitivo dos serviços do mês anterior, acompanhado 
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de relatório consolidando as conciliações de cobrança de tarifas realizadas diariamente. 

16.3. Ainda, previamente ao recebimento definitivo do mês anterior, a Administração deverá consultar o SICAF 

para identificar eventuais penalidades impeditivas de contratar com o Poder Público, observado o disposto no art. 29 

da IN nº 03/2018 e, ainda, quanto a situação de regularidade dos requisitos de habilitação. 

16.3.1. Havendo ocorrências, a Contratada será instada a se manifestar, podendo regularizar a situação ou 

apresentar defesa. 

16.3.2. Caso a defesa não seja aceita e, persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as 

medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada a ampla defesa. 

16.3.3. Nesse caso, desde que houve a efetiva entrega do objeto, o pagamento será realizado 

normalmente, até que se decida pela rescisão contratual. 

16.3.4. O Termo de Contrato poderá deixar de ser rescindido por motivo de economicidade, ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso pela máxima autoridade da 

Contratante. 

16.4. 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 fórmula EM = I x N x VP, sendo que:  

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = i/365    I = (6/100)/365     I = 0,00016438 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

16.5. Quaisquer encargos incidentes sobre o objeto do contrato, inclusive os sociais, previdenciários e tributários, 

serão arcados pelo respectivo contribuinte, conforme definido na norma tributária em vigor.  

16.6. A Contratada efetuará os repasses dos valores devidos ao Coren-SP conforme o tópico 5.5 do Anexo II – 

Especificações Técnicas. 

16.6.1. Se a data prevista para o repasse do valor devido ao Coren-SP ocorrer no feriado ou dia 

considerado não útil na praça de compensação do Domicílio Bancário do Coren-SP, o pagamento será 

realizado no primeiro dia útil subsequente. 

17. REAJUSTE 

17.1. As regras acerca do reajustamento de preços são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo ao Edital de 

Licitação. 

18. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

18.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

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

contratação; 
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19.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

19.1.5. Cometer fraude fiscal. 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as 

seguintes sanções: 

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

19.2.2. Multa de:  

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2. 

19.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

19.2.3. 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; 

19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

19.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste 

Termo de Referência. 

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

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados;  

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à Contratada 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações serão atribuídos graus, conforme tabelas 1 e 2: 
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TABELA 1 DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 

N° DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

4 

2 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 2 

3 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência; 

2 

4 
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato; 

1 

5 Indisponibilidade do registro online, por ocorrência 5 

6 Indisponibilidade da 2ª via de boleto online, por ocorrência 3  

7 
Atraso de registro online de boleto, impedindo pagamento imediato dos boletos, por 
ocorrência 

5  

8 
Impossibilidade de pagamento de boleto que vence em final de semana ou feriado 
bancário no próximo dia útil em qualquer banco ou agente bancário, por ocorrência 

5  

9 
Boleto registrado/liquidado/baixado com divergência dos dados enviados (arquivo de 
remessa ou registro online) pelo Coren-SP, por ocorrência 

5 

10 
Falha na geração do arquivo de retorno e falha no processamento do arquivo de remessa, 
por ocorrência 

4 

11 
Alteração dos arquivos de layout / webservice / API sem aviso prévio com prazo mínimo 
para adequação, em conformidade com o TR, por ocorrência 

3 

12 
Indisponibilidade do serviço que recebe os arquivos de remessa e transmite os arquivos de 
retorno, por ocorrência 

3 

13 Atraso na impressão e postagem dos boletos, por ocorrência 5 

14 Erro na impressão de boletos, por ocorrência 4 

15 Tarifas cobradas em desacordo com o Contrato/Termo de Adesão, por ocorrência 5 

16 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais, por ocorrência 

5 

17 
Dificuldade ou até impossibilidade em contatar a Contratada através dos canais de 
comunicação por ela informados, por ocorrência 

4 

18 Entregar os serviços em desacordo com as especificações do Edital, por ocorrência 5 

19 Fornecer informações sigilosas do Coren−SP a terceiros não autorizados, por ocorrência 5 

20 
Deixar o sistema total ou parcialmente inoperante por prazo superior a 48 horas, por 
ocorrência 

5 

21 Deixar de gerar/apresentar relatórios exigidos no Termo de Referência, por ocorrência 3 

22 Deixar de Realizar integração com outras plataformas, por ocorrência 3 

23 Deixar de atender aos prazos para envio de e−mails e suporte técnico, por ocorrência 1 

24 
Deixar de realizar treinamento ou configurações necessárias para operacionalização do 
sistema, por ocorrência 

2 

25 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela 
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 
por ocorrência 

3 
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TABELA 2: GRADAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal arrecadado 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal arrecadado 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal arrecadado 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal arrecadado 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal arrecadado 

 

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

profissionais que: 

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

de quaisquer tributos; 

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

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

ilícitos praticados.  

19.6. 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. 

19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante 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 em Dívida 

Ativa e cobrados judicialmente. 

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

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

proporcionalidade. 

19.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

19.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu 

rito normal na unidade administrativa. 

19.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 

para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

19.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade 

dos objetos, conforme disciplinado no Edital. 
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20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Edital.  

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

20.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa, emitidos por entidade pública ou 

empresa privada, que comprove ter a licitante aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos para a realização do objeto da licitação. 

20.3.2. Certidão de Autorização de Atividade1, emitida pelo Bacen, informando que a instituição 

financeira está autorizada, nos termos da legislação em vigor, a praticar operações permitidas aos bancos 

múltiplos e comerciais e que, ainda, não se encontra submetida a regime de administração especial 

temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte do Banco Central do Brasil.  

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

20.4.1. O valor global (15 meses): R$ 4.156.299,89 (Quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e 

noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). 

20.4.2. Valores unitários das tarifas: conforme planilha resumo do tópico “Objeto” deste TR.  

20.5. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos 

unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração. 

20.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.  

20.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no Edital. 

20.8. A proposta comercial deverá considerar todos os custos inerentes à execução do Contrato. Para o 

dimensionamento da proposta, a licitante poderá utilizar duas casas decimais para os valores unitário de tarifas.  

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

21.1. O valor estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.  

21.2. A pesquisa de preços foi realizada conforme a IN 5/2014 da SLTI/MP, atualizada pela IN 3/2017 da SLTI/MP, 

que estabelece o procedimento para realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contração de 

serviços em geral. Para o objeto em questão a equipe de planejamento da contratação utilizou-se, exclusivamente, 

de valores contratados pela Administração, privilegiando os incisos I e II do art. 2 da referida Instrução Normativa, 

que classifica possíveis fontes de pesquisa de preços. 

21.3. Cabe ressaltar a equipe de planejamento da contratação, considerando a importância estratégica do objeto, 

especialmente a necessidade de validação de especificações técnicas com fornecedores, submeteu o Anexo II para os 

bancos A, B e C, que os validaram na integralidade, conforme documentos juntados ao Processo Administrativo desta 

contratação, nº 2480/2019.  

21.4. Com relação à impressão e postagem de boletos, modelo entendimento como técnico e comercialmente 

mais vantajoso para o Coren-SP, além da utilização de contratos de órgãos com Instituições Financeiras que o 

solicitaram, a equipe da Gerência de Compras utilizou de valores de licitações recentes realizadas exclusivamente 

para o serviço de manuseio, impressão e postagem de títulos de pagamento e outros documentos.  

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

22.1. As despesas correrão pelo seguinte Elemento de Despesa:  

22.1.1. 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 – Serviços Bancários. 

 
1 Disponível para consulta em: https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao 

https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de Instituição Financeira para execução de serviços de cobrança bancária registrada, referente 

ao recolhimento dos valores de anuidades e taxas de Pessoas Físicas e Jurídicas registradas no Coren-SP, de acordo 

com as especificações e detalhamentos consignados neste Termo. 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.1. Contratação de Instituição Financeira para a execução dos serviços de arrecadação das anuidades, multas e 

taxas emitidas pelo Coren-SP, destinados a pessoas físicas e jurídicas, através de boletos com cobrança registrada, 

com dados variáveis, pagáveis em quaisquer agências da rede bancária e em seus terminais de atendimento, 

internet banking, casas lotéricas, entre outros canais, em todo território nacional, com utilização do padrão do 

sistema de cobrança adotado pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, incluindo serviços de confecção, 

impressão e postagem de boletos. 

2.2. Os Profissionais de Enfermagem inscritos no Coren-SP efetuarão os pagamentos das suas respectivas 

anuidades por meio de boletos, com opções de cotas únicas ou parceladas e o pagamento de anuidades em atraso, 

acordos e outras taxas por meio de boletos avulsos emitidos e entregues pelo Coren-SP (via sistema interno, por 

meio do atendimento presencial, ou internet). Ainda, durante o ano inteiro, há a arrecadação de boletos, emitidos e 

postados pelo Coren-SP, referentes às anuidades de Pessoas Jurídicas, taxas diversas, renegociações de anuidades, 

dentre outras receitas. 

3. DEFINIÇÕES CONCEITUAIS 

3.1. Para o correto entendimento de alguns dos termos técnicos e conceitos que se relacionam diretamente ao 

objeto e serviços a serem contratados, definem-se: 

3.1.1. API: Interface de Programação de Aplicação, cujo acrónimo API provém do Inglês Application 

Programming Interface, é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a 

utilização das suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes da 

implementação do software, mas apenas usar seus serviços. 

3.1.2. Beneficiário: o credor da dívida em cobrança ou o ofertante de produtos e serviços.  

3.1.3. Boleto de Cobrança: Espécie de boleto de pagamento, se trata de instrumento padronizado, por 

meio do qual são apresentadas informações sobre a dívida em cobrança de modo a tornar viável o seu 

pagamento e é utilizado para a cobrança e a liquidação de dívidas decorrentes de obrigações de qualquer 

natureza.   

3.1.4. Carteiras de Cobrança: serviços contratados junto às instituições financeiras que permitem a 

emissão de boletos de pagamento. A carteira escolhida/parametrizada junto à Instituição Financeira 

emissora permite definir a forma como os boletos de pagamentos serão gerados. O detalhamento das 

carteiras acobertadas por esta contratação encontra-se no 4 – Forma de Execução do Objeto abaixo.   

3.1.5. Instituição Financeira Recebedora: a instituição financeira que recebe os fundos do pagador ou de 

alguém que age em seu nome, nos termos das informações constantes no instrumento. 

3.1.6. Pagador: o devedor da dívida em cobrança ou o destinatário da oferta de produtos e serviços. No 

caso deste objeto, os profissionais e empresas registrados no Coren-SP.   
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3.1.7. Tarifa (bancária): a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Para o objeto desta 

contratação, conforme detalhamento nestas Especificações Técnicas, com exceção da letra “e”, que deverá 

ser acobertada integralmente pela Contratada, será admitida a cobrança de tarifas pelos seguintes serviços:  

a) Registro eletrônico do boleto de cobrança; 

b) Impressão e postagem de boleto de cobrança pela Contratada; 

c) Arrecadação de boleto de cobrança pago, segundo o tipo de liquidação (tipos I e II); 

d) Baixa de boletos de cobrança não pagos até a data do vencimento do título; 

e) Comandos diversos, relacionados às possíveis alterações em boletos de cobrança já registrados, 

a exemplo de alteração de vencimentos, valores, etc. (a utilização de serviço de alterações em 

boletos de cobrança já  registrados, considerando a quase inexistência de demanda pelo Coren-SP, 

inclusive sem previsão de utilização na vigência inicial do Contrato, não deverão ser tarifados pela 

Contratada). 

3.1.8. Webservice: Solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações 

diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já 

existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. 

4. FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. Os serviços de cobrança bancária registrada, que serão detalhadas nos demais tópicos que compõem estas 

Especificações Técnicas, referem-se a dois tipos de carteiras de cobrança, abaixo descritas: 

a) Carteira Completa: Composta pelos serviços de registro, impressão, postagem, liquidação e baixa dos 

boletos, mediante arquivo eletrônico enviado pelo Coren-SP à Instituição Financeira (com periodicidade 

anual, para boletos de anuidades e diária para boletos de serviços avulsos). Caberá à Instituição Financeira 

contratada, além da impressão e postagem dos boletos, a formatação dos campos de mensagem dos 

boletos a serem enviado, mediante envio de informações pelo Coren-SP.   

b) Carteira Sem Emissão e Postagem: Composta pelos serviços de registro, liquidação e baixa de boletos 

emitidos via canais de atendimento próprios do Coren-SP. A Carteira sem Emissão e Postagem abrangerá os 

boletos gerados durante os processos de atendimento presencial ao público (por meio de sistema de 

atendimento do Coren-SP) ou boletos emitidos diretamente na seção de serviços on-line do site do Coren-

SP. O registro dos boletos, nessa modalidade, deve acontecer on-line, através de webservice/API fornecidos 

pela Contratada. 

4.2. A conta corrente aberta pela Instituição Financeira, em nome do Coren-SP, com a finalidade de arrecadação 

dos valores pagos deverá ter caráter de movimentação, ou seja, os recursos oriundos da liquidação dos boletos 

deverão ser transferidos, de acordo com os parâmetro definidos no tópico de convênios abaixo, logo após os 

descontos das tarifas de serviços contratadas, para as contas correntes indicadas pelo Coren-SP.    

4.3. Dos Convênios: 

4.3.1. Para atender aos regimentos que norteiam o Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos 

Regionais de Enfermagem (Sistema Cofen-Coren-s), o Coren-SP deverá realizar ao Cofen o repasse de sua 

cota-parte nos termos do art. 10 da Lei nº 5.905/1973. As receitas provenientes da cobrança de anuidades, 

inscrições, multas aplicadas, taxas de expedição de carteiras entre outros itens de receita, devem ser 

repassados ao Cofen na proporção de um quarto, ou 25% (vinte e cinco por cento) do total arrecadado 

bruto.   
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4.3.2. Para que sejam efetuados estes repasses, percentuais ou de valor de repasse definido por boleto, 

na hipótese de impossibilidade tecnológica da Contratada, para cobrança compartilhada com o valores de 

repasse definidos por boleto emitido (modelo de operação preferencial do Coren-SP), será necessária a 

criação de convênios bancários de cobrança entre o Coren-SP e a Instituição Financeira, a fim de viabilizá-

los operacionalmente. Estes convênios devem ter duas naturezas, sendo que uma delas viabilizará a 

cobrança compartilhada, conforme descrição abaixo: 

a) Convênio Compartilhado: A arrecadação deverá ser bipartida automática, entre o Coren-SP e o 

Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de acordo com os critérios percentuais e contas para 

repasse que serão informadas após a contratação. A Contratada deverá ser capaz de efetuar a 

cobrança compartilhada de forma automática e sem cobrança de tarifas, bem como evidenciar 

esses repasses através de relatórios específicos que deverão ser enviados a Coren-SP diariamente, 

contendo o valor total da receita e seu correspondente valor da cota-parte repassado, sendo 

segregada a receita por dia de arrecadação. O convênio deverá permitir a definição do momento 

de cobrança das tarifas relacionadas à prestação dos serviços de cobrança bancária contratados 

(antes ou depois da cobrança compartilhada);  

b) Convênio não Compartilhado: Destinado aos itens de receita em que o próprio Coren-SP 

realiza o repasse ao Cofen de forma manual. Não havendo cobrança compartilhada, os valores 

arrecadados, após o recolhimento das tarifas relacionadas à prestação dos serviços de cobrança 

bancária contratados, deverão ser repassados integralmente à conta corrente de titularidade do 

Coren-SP.  

4.4. Os serviços de cobrança registrada serão executados da seguinte forma: 

4.4.1. Os serviços, sumariamente, consistem no registro, emissão, postagem, liquidação, baixa e repasse 

ao Coren-SP de valores arrecadados por meio da sistemática de boleto de cobrança com código de barras; 

4.4.2. A Contratada deverá executar os serviços de arrecadação dos valores do Coren-SP, de acordo com 

as condições dispostas nestas especificações técnicas e demais normas regulamentadoras aplicáveis à 

Cobrança Registrada (Febraban, Bacen, CIP, etc.). 

4.4.3. Todos os boletos emitidos serão registrados na Instituição Financeira, inclusive aqueles emitidos 

diretamente pelo Coren-SP, por meio dos sistemas de atendimento ou pelo site do Coren-SP. 

4.4.4. O pagamento dos títulos emitidos, dentro dos períodos de vencimento, deverá ser possível em 

todo o território nacional, em todos os canais/meios de pagamento disponíveis: agências da rede bancária e 

em seus terminais de atendimento, internet banking, aplicativos mobile, casas lotéricas, etc. 

4.4.5. A Instituição Financeira deverá efetuar o processamento dos boletos registrados de acordo com o 

estabelecido nos procedimentos relativos à cobrança no padrão FEBRABAN CNAB 240/CNAB 400. 

Preferencialmente, os arquivos de remessa deverão permitir a parametrização de todas as opções 

implementadas no layout FEBRABAN correspondente, desde a definição dos 3 (três) descontos, regra para 

baixa automática de boletos, cálculos de juros de mora, multa de mora e demais possibilidades previstas nos 

layouts da FEBRABAN, em sua última versão.   

4.4.6. Caso a Instituição Financeira não tenha implementado as opções de parametrização citadas no 

tópico 3.4.5 acima no arquivo de remessa, estas poderão, alternativamente ser parametrizadas por meio dos 

convênios firmados para a execução do objeto.  

4.4.7. Deverão ser disponibilizadas pela Instituição Financeira, no dia seguinte às liquidações, 

informações sobre todos os títulos liquidados no dia anterior, sendo que esta informação deverá estar 
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disponível on-line, em forma de relatório e compartilhada, ainda, através dos arquivos de retorno que 

também deverão seguir os padrões estabelecidos pela FEBRABAN. 

4.4.8. Os pagamentos deverão ser recebidos apenas até a data vencimento do título, não havendo 

previsão para renovação de vencimentos. Todos os pagamentos efetuados deverão ser processados e os 

arquivos de retorno disponibilizados no prazo de D+1 (primeiro dia útil posterior à data de liquidação do 

boleto). 

4.4.9. Os valores liquidados deverão ser creditados com float de D+1 na conta do Coren-SP vinculada ao 

recebimento dos boletos pagos. 

4.4.10. A informação da movimentação de títulos diária, demonstrada através de relatório on-line 

(“francesinha”) deverá conter, minimamente, os seguintes pontos:  

a) nº da carteira; b) nº do boleto; c) identificação do pagador, banco e agência pagadora; d) valor do título; e) 

dia do pagamento e total de recebimento do dia; f) valor corresponde ao repasse da cota parte do Conselho 

Federal de Enfermagem – Cofen (para o convênio de cobrança compartilhada) e g) valor da tarifa bancária 

referente à liquidação do título. 

4.4.11. Os arquivos de retorno, qualquer que seja o formato FEBRABAN adotado, CNAB 240 ou CNAB 400, 

deverão conter todos os valores para cada campo estabelecido pelo tipo do arquivo, quando aplicável. Nos 

convênios que possuam cobrança compartilhada, os arquivos de retorno deverão conter, também, o valor 

correspondente ao repasse da cota-parte do Cofen, além dos dados citados anteriormente. 

4.5. A Instituição Financeira deverá manter os boletos validos até a data de vencimento do título ou até o prazo 

estabelecido no arquivo de remessa para cada título. Após este período deverá ser feita a baixa automática do 

boleto sem qualquer ônus para o Coren-SP, isto é, sem a cobrança de tarifa pela baixa dos boletos. 

4.6. Ainda, quanto à arrecadação dos boletos recebidos: 

4.6.1. A Contratada deverá providenciar a abertura de uma conta corrente com a finalidade de 

arrecadação das anuidades e taxas emitidas pelo Coren-SP. 

4.6.2. A instituição financeira deverá transmitir diariamente, por meio eletrônico, os arquivos magnéticos 

dos recolhimentos efetuados. O prazo máximo para informação dos recolhimentos será de 1 (um) dia útil 

após as suas respectivas arrecadações. 

4.6.3. Os arquivos magnéticos a que se referem o tópico acima deverão conter a discriminação dos 

valores e dos documentos, de forma que permita ao Coren-SP a precisa identificação do pagador e a baixa 

interna do pagamento, dentre outras informações pertinentes. O Coren-SP também poderá enviar os dados 

dos boletos emitidos de forma avulsa para a Instituição Financeira, por meio eletrônico, tanto para o 

registro da cobrança, como para processamento dos pagamentos. 

4.7. Sobre a cobrança das tarifas relativas ao objeto contratado: 

4.7.1. As tarifas deverão ser debitadas diariamente na conta corrente de arrecadação, conforme 

utilização dos serviços e dentro dos padrões definidos para cada convênio. Os valores descontados deverão 

ser discriminados no extrato bancário e nos arquivos de retorno. 

4.7.2. Eventuais tarifas cobradas indevidamente deverão ter o estorno realizado pela Contratada em até 

24 (vinte e quatro) horas a partir da data da ocorrência. A hipótese de estorno de tarifas após o limite 

definido ensejará cobrança de correção monetária e eventual aplicação de sanção administrativa.  

4.7.3. O Coren-SP não pagará qualquer tarifa adicional além daquelas relacionadas no modelo de 

proposta comercial e no instrumento contratual. 
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4.7.4. Caberá à Contratada notificar o Coren-SP na incidência de comando que, incidentalmente, dê 

ensejo a cobrança de algum outro tipo de tarifa, a fim de que esta ação seja mitigada e a cobrança não seja 

realizada.   

5. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Implantação dos Serviços 

5.1.1. Em até 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato: a Contratada deverá fornecer o layout dos 

arquivos de remessa, arquivo de retorno de cobrança e do boleto (manual / cartilha de características 

técnicas); 

5.1.2.  Em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato: a Contratada deverá disponibilizar ao 

Coren-SP a instalação, configuração, logins e chaves de acesso, layout, roteiro e manual técnico dos 

arquivos eletrônicos a serem enviados, suporte, treinamento e todos os serviços necessário para iniciar os 

testes e utilização da ferramenta de envio dos arquivos eletrônicos – isto é, viabilizando o início das 

operações de cobrança bancária com registro.  

5.1.3. O envio e o recebimento de arquivos de remessa e retorno deverá ocorrer, obrigatoriamente 

através de um canal eletrônico, automatizado e seguro, via internet, que faça a integração entre os 

sistemas do Coren-SP e a Instituição Financeira para o recebimento/envio de arquivos. Além desse canal, 

deverá ser disponibilizado um software/ferramenta eletrônica, via internet, que deverá permitir o envio e 

recebimento de arquivos, consultas, relatórios e recibos, impressão e gravação de cópia digital dos 

referidos arquivos, assim como outras funcionalidades que permitam processar e gerenciar a cobrança. 

5.1.4. A Contratada deverá atualizar, sempre que necessário, a versão de todas as ferramentas, para 

garantir o correto funcionamento da solução. 

5.1.5. Todos os serviços relacionados ao processo de implantação dos serviços, incluindo o suporte 

técnico, presencial ou remoto, não serão remunerados pelo Coren-SP, sendo de inteira responsabilidade 

da Contratada. 

5.2. Arquivo de Remessa (CNAB 240 / CNAB 400) 

5.2.1. O Coren-SP disponibilizará à Contratada os arquivos eletrônicos contendo as informações 

necessárias e detalhadas para registro e demais serviços inerentes à cobrança, podendo contemplar 

valores, mensagens e datas de vencimentos distintos. Neste ato, a Instituição Financeira deverá fornecer 

um protocolo/relatório de envio do arquivo de remessa. 

5.2.2. As informações citadas no item 5.2.1 acima serão enviadas pela Contratante à Contratada em 

ferramenta de TI específica para transferência de dados a ser disponibilizada pela Contratada, sem ônus 

para o Coren-SP. 

5.3. Relatório de Crítica 

5.3.1. A Contratada deverá fornecer no arquivo de retorno, no prazo de D+1, todas as informações sobre 

cada título encaminhado nos arquivos de remessa ou registrados via webservice/API, informando se os 

mesmos foram acatados para processamento e registro ou rejeitados. O arquivo de retorno deve apontar, 

de acordo com o padrão da FEBRABAN, eventuais erros ou inconsistências encontradas nos dados enviados 

pelo Coren-SP para que sejam adotadas as providências e/ou correções necessárias. 

5.4. Serviços de cobrança 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 35/63 

 

5.4.1. Para execução dos serviços da carteira completa, que incluem a emissão, impressão e postagem 

do boleto pela Contratada, a Instituição Financeira deverá possibilitar o envio de remessas de teste dos 

boletos diagramados para o Coren-SP sem cobrança de qualquer tarifa por esse serviço, quando solicitado. 

5.4.2. As amostras dos boletos gerados através das remessas de testes deverão ser entregues ao Coren-

SP, após solicitação, em um prazo máximo de 3 (três) dias úteis, que serão aprovadas pelo Coren-SP em até 

3 (três) dias úteis, sendo que este prazo poderá ser estendido por mais uma vez, se necessário algum tipo 

de ajuste de ordem técnica.  

5.4.3. Após a aprovação final dos arquivos de remessa, a Contratada deverá registrar, imprimir e postar 

os boletos de lista de remessa em até 5 (cinco) dias úteis. A postagem poderá ocorrer por meio de carta 

simples ou outra modalidade aceita pela ECT. 

5.4.4. Os boletos deverão ser emitidos e expedidos pela Contratada para o endereço de correspondência 

dos destinatários, que será fornecido pelo Coren-SP. 

5.4.5. A Contratada deverá informar ao Coren-SP a data e quantidade de boletos expedidos no primeiro 

dia útil posterior à data da postagem. 

5.5. Recebimento e repasse dos valores arrecadados 

5.5.1. Os recebimentos poderão ser acolhidos em espécie ou ainda, em cheques, desde que liquidáveis 

por meio do mesmo sistema de compensação da instituição financeira recebedora. 

5.5.2. A Contratada não poderá estornar da conta de movimentação do Coren-SP, o valor de cheques 

eventualmente devolvidos pelos bancos sacados. Ao ser realizado um pagamento por meio de cheque, a 

Contratada poderá manter o crédito pendente e informá-lo em linha específica do arquivo de retorno e 

“francesinha”. Caso o cheque seja compensado, o relatório será posteriormente atualizado com o valor do 

crédito, caso contrário, o crédito não ocorrerá. 

5.5.3. Para efeito do repasse financeiro será adotada a sistemática de crédito em espécie nas contas 

bancárias indicadas pelo Coren-SP, respeitando o float (flutuação) estabelecido em D+1 e após a liberação 

dos recursos quando do recebimento em cheques, observado o prazo de bloqueio estabelecido pelo Bacen 

para a praça acolhedora em relação à praça sacada. 

5.5.4. A Contratada deverá transferir automaticamente os valores para as contas correntes a serem 

indicadas pelo Coren-SP na implantação do objeto, podendo ocorrer alterações, a critério da Contratante, 

durante a vigência contratual. 

5.5.5. A transferência citada no tópico 5.5.4 acima deverá ser realizada no mesmo dia do crédito bancário 

e sem ônus para a Contratante. 

5.5.6. Não será admitida a cobrança de tarifas bancárias pela transferência automática ou manual dos 

valores remanescentes na conta do Coren-SP. 

5.5.7. Uma vez transferidos os valores arrecadados para a conta do Coren-SP, em nenhuma hipótese a 

Contratada poderá proceder com débitos/estornos, ainda que parciais, devendo o acerto ser realizado de 

acordo com autorização e critérios a serem estabelecidos junto à Fiscalização do Contrato.  

5.6. Arquivo de retorno (CNAB 240 / CNAB 400): 

5.6.1. Os arquivos de retornos de cobrança devem ser disponibilizados no mesmo dia do crédito bancário 

na conta do Coren-SP, devendo permanecer disponíveis para consulta pelo prazo mínimo de 10 (dias) dias 

úteis a partir da data que foram disponibilizados ao Coren-SP.  
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5.6.2. O Coren-SP poderá solicitar que o prazo previsto no tópico 5.6.1 acima seja estendido, de acordo 

com suas necessidades, como, por exemplo, no recesso de final de ano. Nesses casos, será necessário que 

os arquivos de retorno desse período fiquem armazenados junto à Contratada e sejam disponibilizados à 

Contratante no primeiro dia de retorno das atividades, ou quando solicitado. 

6. CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS 

6.1. Anualmente, o Coren-SP demandará à Contratada o registro, impressão e postagem dos boletos de 

anuidade à vista de todos os Profissionais de Enfermagem inscritos e empresas com inscrições ativas no Conselho e 

elegíveis para a cobrança de anuidades. 

6.2. Ainda, durante o ano, o Coren-SP demandará à Contratada o registro, impressão e postagem de boletos 

avulsos, relacionados ao pagamento de anuidades em atraso, anuidades de novos profissionais inscritos e outros 

serviços.  

6.3. Os boletos das anuidades à vista dos profissionais de enfermagem inscritos e empresas registradas no 

Coren-SP (pessoas físicas e jurídicas) deverão ser emitidos possuindo até 3 (três) opções de pagamento à vista: 

descontos do tipo 1 e 2 e valor integral do título sem desconto.  

6.4. Os descontos dos tipos 1 e 2, geralmente vinculados ao pagamento antecipado do título até o último dia do 

mês de janeiro e fevereiro, respectivamente, deverão ser realizados de forma automática, sem a cobrança de 

nenhuma tarifa além da tarifa de registro da cobrança do valor integral do boleto (cota única sem desconto).   

6.5. Para a opção do pagamento parcelado de anuidades, os interessados deverão acessar o sítio eletrônico do 

Coren-SP e realizar a emissão on-line dos boletos. Nesta hipótese, serão emitidos 5 (cinco) boletos, com parcelas 

mensais e iguais e caberá à Contratada apenas o registro dos títulos (carteira sem emissão e postagem). A opção 

pelo parcelamento de anuidades não se confunde com o envio, pela Contratada, das parcelas de anuidades à vista, 

que será solicitado para todos os profissionais/empresas com inscrições ativas no Conselho (carteira completa). 

6.6. Para os diferentes quadros de profissionais inscritos no Conselho, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, 

Enfermeiros e Obstetrizes, será cobrado um valor distinto de anuidade, atualizado a cada 12 (meses).  

6.7.  É possível haver a indicação de emissão de 2 (duas) anuidades diferentes para uma mesma pessoa (mesmo 

CPF), nas situações em que o profissional possuir registro ativo em 2 (dois) quadros distintos. 

6.8. A Contratada será responsável, para os boletos emitidos dentro da carteira completa, a exemplo dos 

boletos de anuidades à vista, pela elaboração dos modelos, impressão e postagem dos títulos, com as mensagens de 

instruções e informações estabelecidas pelo Coren-SP. As fichas de compensação emitidas obedecerão ao padrão da 

FEBRABAN e caberá ao Coren-SP fornecer à Contratada o conteúdo textual para os campos de instruções e 

informações de pagamento dos boletos.  

6.9. A quantidade de inscrições ativas e estimativa numérica de boletos de anuidades à vista que deverão ser 

encaminhadas diretamente pela Contratada (dentro da carteira completa), bem como de boletos avulsos a serem 

encaminhados durante o ano encontram-se no tópico  “Informações Relevantes para o Dimensionamento da 

Proposta”, bem como na tabela quantitativa de serviços do item 1 deste Termo.  

6.10. Todos os boletos emitidos, impressos e postados pela Contratada deverão atender às seguintes 

especificações: 

a) Tamanho 297mmx210mm (altura x largura), aproximadamente, padrão folha A4; 

b) Impressão monocromática preta a laser em 2 (duas) faces; 

c) Lâmina em papel branco, 75g/m² ou 70g/m², com impressão monocromática preta dupla face; 
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d) Dobrado, colado, autoenvelopado, com serrilhas de fácil destaque posicionadas a 10mm de cada 

margem (direita e esquerda), aproximadamente; 

e) Face interna contendo boleto de cobrança padrão FEBRABAN, campo para instruções de pagamento e 

campo para informações do Beneficiário (que serão repassadas pelo Coren-SP); 

f) Representação numérica do código de barras; 

g) Face externa contendo os dados do destinatário (nome e endereçamento), a chancela de franquia dos 

Correios, campo para a justificativa da impossibilidade de entrega do boleto (conforme padrão estabelecido 

pelos Correios), endereço do Coren-SP como Beneficiário/Remetente, e outros dados/informações que a 

Instituição Financeira indicar como imprescindíveis para postagem e devolução. 

h) Também na face externa do boleto, campo geral para mensagens/informações/instruções, que, quando 

do dobramento para autoenvelopamento, esse campo geral permaneça voltado para o lado interno, isto é, 

não visível externamente. 

6.11. Em todos os boletos, constará mensagem com instrução de pagamento após o vencimento, ou constará 

“não receber após o vencimento”. A definição dessa instrução será feita após a contratação.  

6.12. O Coren-SP fornecerá à Contratada, em arquivo eletrônico, todas as informações necessárias para a 

confecção dos boletos, a exemplo de logotipos, nomes, endereços, valores de anuidade etc. 

6.13. Os boletos não entregues pelos Correios deverão ser devolvidos diretamente ao Coren-SP, que tomará 

providências de acordo com as justificativas de não entrega anotadas pelos Correios. 

7. POSTAGEM 

7.1. Todos os boletos confeccionados deverão ser remetidos aos destinatários pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – Correios, pelas modalidades Carta Simples ou Franqueamento Autorizado de Cartas – FAC 

Simples, caso a Instituição Financeira possua contrato de serviços com os Correios. 

7.2. A fim de operacionalizar os procedimentos de registro de postagem, a Contratada poderá imprimir o 

número de seu contrato de serviços com os Correios na face externa dos boletos, local destinado ao 

endereçamento. 

7.3. A Contratada será responsável pelo transporte dos boletos, obedecendo ao plano de triagem, até uma 

agência ou centro de distribuição os Correios. 

7.4. A Contratada deverá apresentar ao Coren-SP relatórios de postagem dos boletos que comprovem que a 

quantidade contratada foi efetivamente encaminhada aos destinatários. 

8. ESPECIFICAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

8.1. Ferramentas on-line (Webservices e API de boletos on-line) 

8.1.1. Considerando as necessidades do Coren-SP, a Contratada deverá disponibilizar ferramenta de 

transações on-line, do tipo Webservice ou API, sem qualquer tipo de ônus à Contratante, a fim de viabilizar 

o registro e geração on-line dos boletos emitidos por usuários no site do Coren-SP ou gerados pelos 

sistemas de atendimento, nos processos de atendimento presencial.  

8.1.2. As customizações de registro disponíveis para cada título no Webservice/API devem ser as mesmas 

do tópico 3.4.5. 
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8.1.3. As ferramentas do Webservice/API deverão possibilitar obrigatoriamente o registro de boletos e 

a visualização de 2ª via de boletos registrados. Será desejável, ainda, que os procedimentos de alteração 

de títulos e baixa de boletos sejam realizáveis por meio da ferrramenta disponibilizada.  

8.1.4. Os mecanismos de registro e geração dos boletos on-line deverão ser ofertados pela Contratada, 

que permanecerá como única e exclusiva responsável pelo bom funcionamento de todos os serviços 

prestados ao Coren-SP, qualquer que seja a ferramenta e modelo de comunicação de dados adotada. 

8.1.5. A comunicação entre os servidores do Coren-SP e as ferramentas de geração e registros dos 

boletos online deverá acontecer de modo seguro e criptografado. 

8.2. Padrão para layout dos arquivos eletrônicos: 

8.2.1. A Contratada deve suportar o recebimento e processamento de arquivos de remessa e de retorno, 

a serem enviados e recebidos pelo Coren-SP, no padrão CNAB 240/CNAB 400 estabelecido pela FEBRABAN. 

8.2.2. O layout dos boletos deverá obedecer às seguintes especificações: 

a) Arquivo de Remessa – CNAB 240 / CNAB 400; 

b) Arquivo de Retorno – CNAB 240 / CNAB 400; 

c) Deverá possuir espaço disponível no verso do boleto para mensagens que serão determinadas 

pela Contratante, com disponibilidade mínima de 21 linhas com 80 caracteres por linha, com 

possibilidade de formatação nos seguintes estilos de fontes: normal, negrito ou itálico para cada 

linha; 

d) Deverá possuir espaço disponível para mensagens na ficha de compensação e recibo do sacado, 

para instruções de responsabilidade do cedente, com disponibilidade de no mínimo 08 linhas com 

60 caracteres por linha e possibilidade de formatação nos seguintes estilos de fontes: normal, 

negrito ou itálico para cada linha; 

e) O campo NOSSO NÚMERO deverá ter, no máximo, o limite de posições estabelecido pela 

FEBRABAN, sendo, no mínimo, 10 posições para uso livre do Coren-SP; 

f)    Os tamanhos de campo com informações do nome e endereço do sacado deverão ter no 

mínimo: 

NOME: 60 (sessenta) caracteres / ENDEREÇO: 60 (sessenta) caracteres / CIDADE: 18 
(dezoito) caracteres / ESTADO: 02 (dois) caracteres / CEP: 08 (oito) caracteres 

g) Os boletos vinculados à Carteira Completa, que incluem, além do registro, a emissão, impressão 

e postagem por conta da Instituição, por motivos de padronização e segurança para o destinatário, 

deverão exibir a logomarca ou brasão do Coren-SP, que será disponibilizado à Contratada durante 

a implantação do objeto. 

8.3. Requisitos de Segurança 

8.3.1. Os softwares e ferramentas para geração e registro on-line, envio de arquivo de remessa, 

acompanhamento e recebimento de arquivos de retorno deverão possuir acesso exclusivamente por meio 

de conexão segura HTTPS (Hyper Text Tranfer Protocol Secure). 

8.3.2. A Contratada deve promover junto ao Coren-SP orientações para acesso e utilização de forma 

segura da ferramenta de envio de arquivos eletrônicos. 

8.4. Documentação Técnica 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 39/63 

 

8.4.1. Toda a documentação relativa à configuração deverá ser entregue pela Contratada em meio 

eletrônico e, se possível, acessível através de uma das opções de menu do sistema, além do Manual do 

Usuário, que permita uma adequada utilização da Solução por técnicos e usuários do Coren-SP; 

8.4.2. Toda alteração de layout de arquivos de remessa/retorno ou nas especificações do 

Webservice/API, deverá ser informada pela Contratada com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

além de ser precedida do envio de toda a documentação sobre a referida alteração a fim de que a equipe 

de TI do Coren-SP tenha tempo hábil para realizar eventuais ajustes necessários nos sistemas internos. 

 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 40/63 

 

ANEXO III – MAPA DE RISCOS 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

1. ESCOPO 

1.1. A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionado à contratação. 

Neste aspecto, a análise de riscos é o processo de compreender a natureza e determinar o nível de risco, de modo a 

subsidiar a avaliação e o tratamento de riscos2 (ABNT, 2009). 

1.2. A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões com base nos resultados da análise de 

riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento3. 

1.3. No âmbito das contratações públicas, o gerenciamento de riscos tornou-se exigência desde a publicação da 

IN nº 04/2014 da SLTI/MPDG, que trata da contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e, posteriormente, 

passou a ser exigida para na contratação de serviços, conforme IN nº 05/2017 do MPDG.  

2. METODOLOGIA 

2.1. Os riscos analisados, para o objeto em tela, foram organizados em duas categorias:  

a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação (planejamento e seleção do 

fornecedor);  

b) Riscos de gestão contratual (durante a fase de execução contratual).  

2.2. Para cada risco identificado, define-se, pela Equipe de Planejamento da Contratação, subsidiada pela área 

de contratos, Comissão Permanente de Licitação ou área técnica, a probabilidade de ocorrência dos eventos, os 

possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a 

identificação de responsáveis por ação.  

2.3. Após a identificação e classificação dos riscos, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A 

análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a 

tabela de referência a seguir: 

CLASSIFICAÇÃO VALOR 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

Tabela 1 – Escala qualitativa de classificação. 

2.4. A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o 

impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de 

planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento 

responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco. 
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2 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR ISO 31000: Gestão de riscos: Princípios e diretrizes.Rio de Janeiro, 2009, p 5. 
3 Ibid., p. 18.
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5 25 50 75 

  5 10 15 
  Impacto (I) 

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto 

2.5. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz 

probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo 

admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se 

estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco 

alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança 

previstos.  

2.6. A matriz abaixo ilustra um modelo de gerenciamento dos riscos, classificando o esforço de gerenciamento 

em função da probabilidade e do impacto causados por riscos, permitindo visualização gráfica de quais riscos, 

segundo a sua posição gráfica deverão ser gerenciados e monitorados pelos responsáveis, durante as etapas  de 

planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual. 
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Alto 
Considerável esforço 
de gerenciamento é 

necessário (75) 

Indispensável 
gerenciar e monitorar 

riscos (150) 

Indispensável 
extensivo 

gerenciamento de 
riscos (225) 

Médio 
Riscos podem ser 

aceitos, com 
monitoramento (50) 

Esforço de 
gerenciamento é 
necessário (100) 

Esforço de 
gerenciamento exigido 

(150) 

Baixo Aceitar riscos (25) 
Aceitar, mas monitorar 

riscos (50) 
Gerenciar e monitorar 

riscos (75) 

  Baixa Média Alta 

  PROBABILIDADE 

Figura 2: Matriz 3 x 3 de Gerenciamentro de Riscos 

2.7. A avalição dos riscos permite, então, a tomada prévia de providências em função do aumento de 

probabilidade e grau de impacto de um eventual risco, promovendo ações preventivas e procedimentos de controle, 

bem como elaborando ações de contingência e definindo responsáveis. 

2.8. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento, que serão 

desenvolvidas no item 3 – Riscos do Processo de Contratação. 

ID RISCO ETAPA P¹ I2 
NÍVEL DE 

RISCO (P x I) 

R1 Instrução Processual Deficitária Planejamento da Contratação 10 15  150  

R2 Morosidade na condução do processo licitatório 
Planejamento da Contratação 

/ Seleção do Fornecedor 
15   15 225  

R3 
Existência de outras demandas prioritárias de 
contratações 

Planejamento da Contratação 15 15 225 

R4 Ausências/Afastamentos dos agentes envolvidos 
Planejamento da Contratação 

/ Seleção do Fornecedor / 
Gestão Contratual 

10 15 150 
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ID RISCO ETAPA P¹ I2 
NÍVEL DE 

RISCO (P x I) 

R5 Problemas com a pesquisa de mercado Planejamento da Contratação 10 15 150 

R6 
Ausência de Previsão Orçamentária / Disponibilidade 
Financeira 

Planejamento da Contratação 10 15 150 

R7 
Suspensão de Procedimento Licitatório face 
impugnações relativas às Especificações Técnicas 

Planejamento da Contratação 
/ Seleção do Fornecedor 

5 15 75 

R8 
Falta de Instituições Financeiras que atendam todas as 
especificações técnicas 

Planejamento da Contratação 10 15  150  

R9 
Objeto superestimado (quantidades / escopo 
superestimado) 

Planejamento da Contratação 5 15  75 

R10 Divergências textuais nos artefatos da contratação 
Planejamento da Contratação 

/ Seleção do Fornecedor 
15 10 150 

R11 
Divergência na classificação da despesa nos artefatos 
da contratação 

Planejamento da Contratação 
/ Seleção do Fornecedor / 

Gestão Contratual 
5 15 75 

R12 
Não aprovação dos artefatos do Planejamento da 
contratação 

Planejamento da Contratação 5 15  75 

R13 
Déficit de agentes para atuação nos processos de 
compra/contratação 

Planejamento da Contratação 
/ Seleção do Fornecedor / 

Gestão Contratual 
15 15 225 

R14 

Composição inadequada da Equipe de Planejamento 
da Contratação (dimensionamento, nomeação de 
agentes sem qualificação/conhecimentos técnicos 
referentes ao objeto a ser contratado) 

Planejamento da Contratação 10 15  150  

R15 

Restrição ilegal à competitividade, permitindo que os 
artefatos da contratação contemplem exigências 
excessivas, desnecessárias, onerosas ou 
direcionamento 

Planejamento da Contratação 
/ Seleção do Fornecedor 

5 15 75 

R16 Incapacidade de execução do Contrato Gestão Contratual 5 15 75 

R17 
Qualificação técnica e operacional insuficiente dos 
fiscais setoriais / técnicos do Contrato 

Gestão Contratual 10 15 150 

R18 
Falhas de procedimento durante o processo de 
contratação/renovação contratual do objeto 

Gestão Contratual 5 10 50 

R19 
Falta de Empenho emitido para liquidação e 
pagamento à Contratada 

Gestão Contratual 5 15 75 

R20 
Falhas de procedimento durante o processo de 
acompanhamento da execução contratual 

Gestão Contratual 10 15 150 

R21 
Contratada não apresentar documentação 
complementar, acessória ou de habilitação 

Gestão Contratual 5 10 50 

R22 
Renovações contratuais conduzidas 
intempestivamente 

Gestão Contratual 10 15 150 

R23 
Não concretização de renovações contratuais em 
razão da inércia da Contratada 

Gestão Contratual 5 15 75 

R24 Interrupção do registro online de boletos 
Gestão Contratual – Riscos 

Específicos 
10 15 150 

R25 
Interrupção da troca de arquivos de remessa e 
retorno com a Instituição Financeira contratada 

Gestão Contratual – Riscos 
Específicos 

5 15 75 

R26 
Processamento de tarifas em desacordo com o 
Contrato/Termo de Adesão 

Gestão Contratual – Riscos 
Específicos 

10 15 150 

R27 
Processamento de tarifas sem previsão no 
Contrato/Termo de Adesão 

Gestão Contratual – Riscos 
Específicos 

5 15 75 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 43/63 

 

ID RISCO ETAPA P¹ I2 
NÍVEL DE 

RISCO (P x I) 

R28 
Não repassar a cota-parte ao Conselho Federal no 
convênio compartilhado 

Gestão Contratual – Riscos 
Específicos 

5 15 75 

R29 
Realizar a cobrança rateada (compartilhada) em 
desacordo ao percentual e/ou valor base definido 

Gestão Contratual – Riscos 
Específicos 

5 10 50 

Tabela 2: Relação de riscos identificados 

1 – Probabilidade / 2 – Impacto    

3. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

RISCO 1 

RISCO Instrução Processual Deficitária 

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual 

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1 
Capacitação dos agentes envolvidos com o fluxo de 
contratação/seleção do fornecedor/acompanhamento da execução 
contratual 

GCC (SCC e SAC) / CPL 

2 
Disseminação e uso das boas práticas de contratação instituídas no 
Coren-SP 

GCC 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Não há.  - 
     

RISCO 2 

RISCO Morosidade na condução do procedimento licitatório 

PROBABILIDADE Alta 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso na efetivação da Contratação 

DANO 2 Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço 

DANO 3 Perda dos recursos financeiros programados para liquidação no exercício 

DANO 4 
Prejuízo ao erário por ocasião do pagamento de tarifa balcão se não concluída a contratação antes do 
término do atual contrato 

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1 
Encaminhar demandas para abertura de processo de 
compra/contratação com a antecedência necessária segundo o fluxo 
interno de contratações 

Áreas responsáveis 

2 Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para 
realização das análises) 

Equipe de Planejamento da Contratação 
/ Gerências Executivas responsáveis 

3 
Realizar acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, 
de acordo com o fluxo interno de contratações 

Gerência Executiva responsável / Áreas 
demandante e técnica 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Realizar reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação 
Áreas envolvidas no fluxo de compras / 

contratação 

2 Avaliar contratação emergencial  
Autoridade Competente, auxiliada pelas 
áreas demandante e técnica e GCC/SAC 

     

RISCO 3 

RISCO Existência de outras demandas prioritárias de contratações  

PROBABILIDADE Alta 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso na efetivação da Contratação 

DANO 2 Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço 

DANO 3 Perda dos recursos financeiros programados para liquidação no exercício 
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DANO 4 Prejuízo ao erário por ocasião do pagamento de tarifa balcão se não concluída a contratação antes do 
término do atual contrato 

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1 
Elaborar e acompanhar cronograma de contratações do período 
aquisitivo, de modo a distribuir as contratações em andamento 
durante o ano 

Gerência Executiva da Área 
Administrativa / Gerência de Compras e 

Contratos 

2 
Encaminhar demandas para abertura de processo de 
compra/contratação com a antecedência necessária segundo o fluxo 
interno de contratações 

Áreas responsáveis 

3 Definir cronograma de trabalho na Gerência de Compras e Contratos Gerência de Compras e Contratos 

4 
Definir cronograma de trabalho da equipe de planejamento da 
contratação (com amplo prazo para realização das análises) 

Equipe de Planejamento da Contratação 
/ Gerências Executivas responsáveis 

5 
Realizar acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, 
de acordo com o fluxo interno de contratações 

Gerência Executiva da Área 
Administrativa / Gerência de Compras e 
Contratos /Áreas demandante e técnica 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Realizar reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação 
Áreas envolvidas no fluxo de Compras / 

Contratação 

2 
Avaliar contratação emergencial / providenciar renovação contratual, 
se possível  

Autoridade Competente, apoiada pelas 
áreas técnica e demandante e GCC/SAC 

     

RISCO 4 

RISCO Ausências/Afastamentos dos agentes envolvidos  

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso na efetivação da contratação  

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1 Planejar as ausências legais dos agentes (previsíveis) 
Coordenadores / Gerentes / Chefes das 

áreas envolvidas 

2 
Designar, ainda que informalmente, substitutos para execução das 
atividades 

Coordenadores / Gerentes / Chefes das 
áreas envolvidas 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Redistribuição dos trabalhos 
Coordenadores / Gerentes / Chefes das 

áreas envolvidas 
     

RISCO 5 

RISCO Problemas com a pesquisa de mercado 

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso na efetivação da contratação 

DANO 2 Contrato superfaturado 

DANO 3 Contrato inexequível 

DANO 4 Licitação fracassada/deserta 

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1 Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado Equipe de Planejamento da Contratação   

2 Diversificar as fontes de pesquisa de mercado/ pesquisa de preços Equipe de Planejamento da Contratação   

3 Manter a pesquisa de preços atualizada Equipe de Planejamento da Contratação   

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Refazer / revalidar a pesquisa de mercado, consultando os 
fornecedores do ramo, ajustando especificações às soluções 

Equipe de Planejamento da Contratação   
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disponíveis no mercado/contratadas por outros órgãos da 
Administração e promovendo os ajustes necessários no Termo de 
Referência e Anexos 

     

RISCO 6 

RISCO Ausência de Previsão Orçamentária / Disponibilidade Financeira  

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Não execução da contratação e consequente interrupção do serviço atual  

DANO 2 Prejuízo ao erário por ocasião do pagamento de tarifa balcão se não concluída a contratação antes do 
término do atual contrato 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 

Realizar planejamento orçamentário prevendo objetivamente as 
renovações contratuais / novas contratações,  dialogando com as 
áreas gestoras dos contratos, considerando contratos de natureza 
continuada e os projetos previstos no Plano Plurianual do período 
correspondente cronograma de contratações do período aquisitivo, 
de modo a distribuir as contratações em andamento durante o ano 

Gerência Executiva da Área 
Administrativa 

2 
Realização de verificação prévia da previsão orçamentária / 
disponibilidade financeira antes da abertura de processos de compra /  
contratação  

Gerência Executiva da Área 
Administrativa / Gerência de Compras e 

Contratos 

3 
Abertura e condução dos processos de compra / contratação após 
aprovação inicial da Autoridade competente 

Gerência Executiva da Área 
Administrativa / Gerência de Compras e 

Contratos 

3 Reserva de Recursos Financeiros GEFIN 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Prover meios para viabilização da contratação  
Autoridade competente, auxiliada por 

GEAA e GEFIN 
     

RISCO 7 

RISCO Suspensão de Procedimento Licitatório face impugnações relativas às Especificações Técnicas 

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso na efetivação da Contratação 

DANO 2 Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço 

DANO 3 Perda dos recursos financeiros programados para liquidação no exercício 

DANO 4 Prejuízo ao erário por ocasião do pagamento de tarifa balcão se não concluída a contratação antes do 
término do atual contrato 

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1 
Elaborar o planejamento da contratação considerando soluções 
similares de outros órgãos (contratações realizadas) 

Equipe de Planejamento da Contratação   

2 
Definir critérios técnicos/ de acompanhamento da execução com 
respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle 

Equipe de Planejamento da Contratação 

3 Verificar teor de impugnações e recursos em contratações similares Equipe de Planejamento da Contratação 

4 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão Equipe de Planejamento da Contratação 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Alocar Setor de Administração de Contratos e Equipe de Planejamento 
na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do 
processo licitatório 

Gerência Executiva da Área 
Administrativa / Gerência de Compras e 

Contratos 
     

RISCO 8  

RISCO Falta de instituições financeiras que atendam todas as especificações técnicas 

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Impossibilidade de contratação do serviço 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 
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1 
Consultar o mercado quanto as especificações técnicas solicitadas 
pelos COREN-SP 

Equipe de Planejamento / Gerências 
envolvidas 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Adequar as especificações técnicas às práticas do mercado. Área demandante / técnica 
     

RISCO 9 

RISCO Objeto superestimado (quantidades / escopo superestimado) 

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Falta de recursos orçamentários para atendimento da demanda (se não for SRP) 

DANO 2 Problemas na execução contratual (se não for SRP) 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Acompanhar o consumo dos contratos vigentes, de modo a estimar 
adequadamente o objeto / justificar no documento de oficialização da 
demanda as quantidades solicitadas com base em estudos prévios 

Equipe de Planejamento  

2 
Disseminação e uso das boas práticas de contratação instituídas no 
Coren-SP 

GCC 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Realizar reuniões de alinhamento relativo às quantidades solicitadas 
para contratação 

Equipe de Planejamento  

2 
Refazer / revalidar a pesquisa de mercado, promovento os ajustes 
necessários no Termo de Referência e Anexos 

Equipe de Planejamento  

     

RISCO 10 

RISCO Divergências textuais nos artefatos da contratação 

PROBABILIDADE Alto 

IMPACTO Médio 

DANO 1 Atraso na efetivação da Contratação 

DANO 2 Pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao Edital  

DANO 3 Problemas na execução contratual  

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Verificar atentamente a elaboração da parte textual do Termo de 
Referência, Edital e Anexos, por meio da utilização de check-listse/ou 
outros instrumentos de controle.  

Áreas envolvidas no fluxo de Compras / 
Contratação 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Refazimento dos artefatos com vistas à correção das falhas 
detectadas 

Áreas envolvidas no fluxo de Compras / 
Contratação 

     

RISCO 11 

RISCO Divergência na classificação da despesa nos artefatos da contratação  

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso na efetivação da Contratação 

DANO 2 Problemas na liquidação das despesas   

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Verificar junto à Contabilidade no início e ao término do planejamento 
da contratação a adequada classificação orçamentária da despesa 

GEAA e Equipe de Planejamento 

2 
Verificar atentamente a elaboração da parte textual do Termo de 
Referência, Edital e Anexos, por meio da utilização de check-lists e/ou 
outros instrumentos de controle.  

Equipe de Planejamento, CPL e GCC/SCC 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Minuciosa conferência da classificação de despesa correta nos 
documentos produzidos antes da publicação do edital. 

Equipe de Planejamento 

     

RISCO 12 RISCO Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação  
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PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso no processo de contratação 

DANO 2 Prejuízos à condução temporal de outros processos, provocando potenciais atrasos 

DANO 3 Dano ao erário em caso da condução de processo sem motivação  

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1 
Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação 
dos artefatos 

Equipe de Planejamento / Gerências 
envolvidas 

2 
Estabelecer procedimentos para que as áreas demandante e técnica 
acompanhem a elaboração dos artefatos, evitando envios e 
devoluções do processo 

Área demandante / técnica 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento 
para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do 
processo  

Equipe de Planejamento   

2 

Convocação de reunião extraordinária com a Autoridade Competente, 
a fim de definir os limites de atuação das demais áreas envolvidas no 
fluxo de compras / contratação, com a finalidade de evitar retrabalhos 
desnecessários e prejuízos à Administração. 

Autoridade Responsável, apoiada pela 
GEAA e Gerências Envolvidas 

     

RISCO 13 

RISCO Déficit de agentes para atuação nos processos de compra/contratação 

PROBABILIDADE Alta 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso no processo de contratação 

DANO 2 Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual 

DANO 3 Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço 

DANO 4 Perda dos recursos financeiros programados para liquidação no exercício 

DANO 5 Prejuízo ao erário por ocasião do pagamento de tarifa balcão se não concluída a contratação antes do 
término do atual contrato 

DANO 6 Prejuízos à condução temporal de outros processos, provocando potenciais atrasos 

DANO 7 
Sobrecarga de trabalho dos agentes envolvidos, acarretando em potenciais falhas nos processos 
desenvolvidos 

DANO 8 Problemas na execução contratual  

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1 Providenciar reposição de pessoal 
Autoridade Responsável, apoiada pela 

GEAA/GGP 

2 
Elaborar e acompanhar cronograma de contratações do exercício, de 
modo a distribuir as contratações em andamento durante o ano 

Autoridade Responsável / Gerências 
Executivas / Gerente de Compras e 

Contratos 

3 
Encaminhar demandas para abertura de processo de 
compra/contratação com a antecedência necessária segundo o fluxo 
interno de contratações 

Áreas demandantes 

4 Definir cronograma de trabalho na Gerência de Compras e Contratos Gerente de Compras e Contratos 

5 
Definir cronograma de trabalho preventivo da equipe de 
planejamento da contratação (com amplo prazo para realização das 
análises) 

Equipe de Planejamento   

6 
Realizar acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, 
de acordo com o fluxo interno de contratações 

Área demandante / técnica 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 
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1 
Comunicar formalmente Administração do déficit de pessoal nos 
setores envolvidos nos processos de contratação / acompanhamento 
da execução contratual  

GEAA 

2 
Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento 
para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do 
processo  

Equipe de Planejamento   

3 

Convocação de reunião extraordinária com a Autoridade Competente, 
a fim de definir as prioridades na condução dos processos de 
compras, de modo a racionalizar os trabalhos realizados no âmbito 
operacional  

Autoridade Responsável, apoiada pela 
GEAA e GCC 

     

RISCO 14 

RISCO 
Composição inadequada da Equipe de Planejamento da Contratação (dimensionamento, nomeação de 
agentes sem qualificação/conhecimentos técnicos referentes ao objeto a ser contratado) 

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Estudos preliminares incorretos 

DANO 2 Atraso na efetivação da Contratação 

DANO 3 Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual 

DANO 4 Problemas na execução contratual  

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 

Nomear agentes em quantidade adequada para atuarem com 
celeridade na demanda em questão,  com qualificação técnica/ 
experiência com o objeto da contratação, para composição da Equipe 
de Planejamento da Contratação 

GEAA e GCC 

2 
Proporcionar capacitação aos agentes para exercício das suas 
atribuições no âmbito do Coren-SP 

Autoridade Competente, apoiada pela 
GGP 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Recomposição de Equipe de Planejamento da Contratação GEAA e GCC 
     

RISCO 15 

RISCO Restrição ilegal à competitividade, permitindo que os artefatos da contratação contemplem exigências 
excessivas, desnecessárias, onerosas ou direcionamento 

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao Edital  

DANO 2 Atraso na efetivação da Contratação 

DANO 3 Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço 

DANO 4 Perda dos recursos financeiros programados para liquidação no exercício 

DANO 5 
Prejuízo ao erário por ocasião do pagamento de tarifa balcão se não concluída a contratação antes do 
término do atual contrato 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Proporcionar capacitação aos agentes envolvidos na elaboração do 
Termo de Referência e Edital de licitação para exercício das suas 
atribuições 

Gerências envolvidas e GGP 

2 Diversificar as fontes de pesquisa de mercado Equipe de Planejamento 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 

Refazer a pesquisa de mercado, consultando os fornecedores do 
segmento, ajustando especificações às soluções disponíveis no 
mercado/contratadas por outros órgãos da Administração e 
promovendo os ajustes necessários no Termo de Referência/Anexos e 
Edital 

Equipe de Planejamento 

GESTÃO CONTRATUAL – RICOS GERAIS 

RISCO 16 

RISCO Incapacidade de execução do contrato 

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 
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DANO 1 Atraso na prestação do serviço 

DANO 2 Não entrega do serviço 

DANO 3 Entrega com qualidade inferior a exigida 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 Definir precisamente habilitação técnica da contratada, de maneira a 
minimizar as más contratações 

Equipe de Planejamento 

2 Definição de instrumento de medição de resultados / níveis mínimos 
de serviço para o objeto 

Equipe de Planejamento 

3 Prever responsabilidade da Contradada por danos decorrentes da 
instalação ou mal funcionamento do serviço 

Equipe de Planejamento 

4 Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado, 
com aplicação do IMR / ANS 

Equipe de Fiscalização  

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Aplicação do IMR / ANS em caso de verificação de não atendimento 
das obrigaçõoes da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela Equipe 
de Fiscalização 

2 Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 

     

RISCO 17 

RISCO Qualificação técnica e operacional insuficiente dos fiscais setoriais / técnicos do Contrato 

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Acompanhamento deficiente da execução contratual  

DANO 2 Entrega com qualidade inferior à exigida 

DANO 3 Prejuízo ao erário, devido não acompanhamento de inexecuções contratuais 

DANO 4 
Responsabilização de agentes no exercício de funções para as quais não receberam capacitação por 
parte da Administração 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Nomear agentes para a equipe de fiscalização capacitados 
tecnicamente / que possuam experiência com o objeto em questão  

Área demandante 

2 
Proporcionar capacitação aos agentes para exercício das suas 
atribuições no âmbito do Coren-SP 

Autoridade Competente, apoiada pela 
GGP 

3 
Disponibilizar, por meio de contratação ou outros expedientes, 
profissionais especializados para exercício das atribuições de 
fiscalização  

Autoridade Competente, apoiada pela 
GGP 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Alterar composição de membros da Equipe de Fiscalização  
Controladoria Geral, apoiada pela GCC e 

áreas técnicas/requisitantes 
     

RISCO 18 

RISCO Falhas de procedimento durante o processo de contratação/renovação contratual do objeto  

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Médio 

DANO 1 Problemas na execução contratual  

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Verificar atentamente o preenchimento das minutas, solicitação de 
empenhos e demais atos obrigatórios, por meio da utilização de 
check-lists e/ou outros instrumentos de controle.  

GCC (SCC ou SAC) 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Realizar apostilamento para os vícios sanáveis, notificando a 
Contratada e Equipe de Fiscalização  

GCC (SCC ou SAC) 

     

RISCO 19 

RISCO Falta de Empenho emitido para liquidação e pagamento à Contratada 

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 
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DANO 1 
Atrasos no processo de pagamento, impactando a Contratada e provocando pagamento de multas 
moratórias 

DANO 2 Inexistência de recursos orçamentários dentro do Elemento de Despesa correspondente 

DANO 3 Inexistência de recursos financeiros para liquidação da despesa 

DANO 4 Prejuízo à programação financeiro/orçamentária do exercício  

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 

Realizar planejamento orçamentário prevendo objetivamente as 
renovações contratuais / novas contratações,  dialogando com as 
áreas gestoras dos contratos, considerando contratos de natureza 
continuada e os projetos previstos no Plano Plurianual do período 
correspondente cronograma de contratações do período aquisitivo, 
de modo a distribuir as contratações em andamento durante o ano 

Gerência Executiva da Área 
Administrativa 

2 
Realizar verificação prévia da previsão orçamentária / disponibilidade 
financeira antes contratação / durante os processos de renovação 
contratual  

GCC (SCC e SAC) 

3 

Acompanhar o saldo de empenhos durante a execução contratual, 
providenciando tempestivamente a solicitação de empenhos 
adicionais em caso de aditamentos de quantidades / expansão da 
demanda etc.  

Equipe de Fiscalização e Gestor 
Contratual, apoiados pela Contabilidade 

4 
Disseminação e uso das boas práticas de contratação instituídas no 
Coren-SP 

GCC 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Providenciar a realização de movimentações orçamentárias / abertura 
de créditos adicionais não previstos e posterior emissão do Empenho 
com o saldo necessário para cumprimento das obrigações 

Contabilidade, apoiada pela GCC/SAC 

     

RISCO 20 

RISCO Falhas de procedimento durante o processo de acompanhamento da execução contratual  

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Acompanhamento deficiente da execução contratual  

DANO 2 Entrega com qualidade inferior à exigida 

DANO 3 Prejuízo ao erário, devido não acompanhamento de inexecuções contratuais 

DANO 4 
Responsabilização de agentes no exercício de funções para as quais não receberam capacitação por 
parte da Administração 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Nomear agentes para a equipe de fiscalização capacitados 
tecnicamente / que possuam experiência com o objeto em questão 

Áreas demandantes 

2 
Proporcionar capacitação aos agentes para exercício das suas 
atribuições no âmbito do Coren-SP 

Autoridade Competente, apoiada pela 
GGP 

3 

Disseminação e uso das boas práticas de contratação instituídas no 
Coren-SP, a exemplo do uso de check-lists e instituição de notificações 
e aplicação de instrumentos de acompanhamento da execução dos 
contratos 

GCC 

4 
Disseminação e uso das boas práticas de contratação instituídas no 
Coren-SP 

GCC 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 
e Corregedoria 

     

RISCO 21 RISCO Contratada não apresentar documentação complementar, acessória ou de habilitação 
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PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Médio 

DANO 1 Descumprimento do instrumento convocatório e legislação de licitações 

DANO 2 
Responsabilidade subsidiária da Administração no caso do não pagamento de obrigações referentes a 
mão de obra 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Disseminação e uso das boas práticas de contratação instituídas no 
Coren-SP, a exemplo do uso de check-lists para verificação do 
cumprimento das obrigações documentais da contratada 

GCC 

2 
Instituição de Setor de Fiscalização Administrativa no âmbito da 
Gerência de Compras e Contratos, a fim de auxiliar os Fiscais Setoriais 
e Gestor Contratual  

Autoridade Responsável  

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 
e Corregedoria 

     

RISCO 22 

RISCO Renovações contratuais conduzidas intempestivamente 

PROBABILIDADE Médio 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso no processo de renovação contratual  

DANO 2 Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço 

DANO 3 
Prejuízo ao erário por ocasião do pagamento de tarifa balcão se não concluída a renovação contratual 
tempestivamente 

DANO 4 Necessidade de realização de novo procedimento licitatório 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Instituir mecanismos de controle automático para controle de 
vencimentos de contratos, de modo que os fiscais responsáveis e 
gestor contratual opinem pela renovação ou não tempestivamente 

GCC e Equipe de Fiscalização  

2 
Disseminação e uso das boas práticas de contratação instituídas no 
Coren-SP, a exemplo do uso de check-lists para apoio à renovação 
contratual  

GCC e Equipe de Fiscalização  

3 
Realizar acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, 
de acordo com o fluxo interno de contratações 

GCC/SAC 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Responsabilização dos agentes envolvidos na execução das tarefas de 
renovação contratual 

Corregedoria, apoiada pela GCC 

     

RISCO 23 

RISCO Não concretização de renovações contratuais em razão da inércia da Contratada 

PROBABILIDADE Baixo 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Atraso no processo de renovação contratual  

DANO 2 Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço 

DANO 3 Prejuízo ao erário por ocasião do pagamento de tarifa balcão se não concluída a renovação contratual 
tempestivamente 

DANO 4 Necessidade de realização de novo procedimento licitatório 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 
Instituir mecanismos de controle automático para controle de 
vencimentos de contratos, de modo que os fiscais responsáveis e 
gestor contratual opinem pela renovação ou não tempestivamente 

GCC e Equipe de Fiscalização  

2 
Disseminação e uso das boas práticas de contratação instituídas no 
Coren-SP, a exemplo do uso de check-lists para apoio à renovação 
contratual  

GCC e Equipe de Fiscalização  
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3 
Realizar acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, 
de acordo com o fluxo interno de contratações 

GCC/SAC 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada  

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 
e Corregedoria 

GESTÃO CONTRATUAL - RISCOS ESPECÍFICOS  

RISCO 24 

RISCO Interrupção do registro online de boletos  

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 
Não geração de boletos de serviços e anuidades na presença do profissional, o que pode gerar 
morosidade no atendimento presencial do profissional. 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 Controle de logs de erro Fiscalização Técnica 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os 
níveis mínimos de serviço 

Fiscalização Setorial, apoiada pela 
Fiscalização Técnica 

2 Aplicação das sanções previstas no Edital 
Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 

e Corregedoria 
     

RISCO 25 

RISCO Interrupção da troca de arquivos de remessa e retorno com a Instituição Financeira contratada 

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Médio 

DANO 1 Atraso na conciliação bancária e atraso no registro de boletos enviados via arquivo de remessa 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 Controle do registros dos boletos Fiscalização Técnica 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os 
níveis mínimos de serviço 

Fiscalização Setorial, apoiada pela 
Fiscalização Técnica 

2 
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 
e Corregedoria 

     

RISCO 26 

RISCO Processamento de tarifas em desacordo com o Contrato/Termo de Adesão 

PROBABILIDADE Média 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Danos financeiros ao Conselho 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 Controle diário da execução financeira do contrato Fiscalização Setorial  

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para devolução dos 
valores cobrados em desacordo com o Contrato/Termo de Adesão 

Fiscalização Setorial  

2 
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 
e Corregedoria 

     

RISCO 27 

RISCO Processamento de tarifas sem previsão no Contrato/Termo de Adesão 

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Danos financeiros ao Conselho 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 Controle diário da execução financeira do contrato Fiscalização Setorial  

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para devolução dos 
valores cobrados sem previsão no Contrato/Termo de Adesão 

Fiscalização Setorial  
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2 
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 
e Corregedoria 

     

RISCO 28 

RISCO Não repassar a cota-parte ao Conselho Federal no convênio compartilhado 

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Alto 

DANO 1 Descumprimento dos normativos do Sistema Cofen/Coren´s em relação ao repasse de cota-parte 

DANO 2 Não repasse da cota-parte ao Conselho Federal, implicações de ordem financeira 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 Controle diário da execução financeira do contrato 
Equipe de Planejamento / Gerências 

envolvidas 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para devolução dos 
valores cobrados sem previsão no Contrato/Termo de Adesão 

Fiscalização Setorial  

2 
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 
e Corregedoria 

     

RISCO 29 

RISCO Realizar a cobrança rateada (compartilhada) em desacordo ao percentual e/ou valor base definido  

PROBABILIDADE Baixa 

IMPACTO Médio 

DANO 1 Descumprimento dos normativos do Sistema Cofen/Coren´s em relação ao repasse de cota-parte 

DANO 2 Repasse da cota-parte ao Conselho Federal em desacordo ao percentual e/ou valor base 

Id AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL 

1 Controle diário da execução financeira do contrato Fiscalização Setorial  

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 
Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para regularização 
do dano 

Fiscalização Setorial  

2 
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não 
atendimento das obrigações da Contratada 

Gestor Contratual, apoiado pela GCC/SAC 
e Corregedoria 

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

4.1. Conforme arts. 25 a 27 da IN SEGES/MP nº 05/2017, O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado 
pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de 
Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato na fase de Execução Contratual.  

A Equipe de Planejamento desta contratação foi instituída pela Portaria COREN-SP/PLENÁRIO/037/2018 de 22 de 
novembro de 2018. 
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ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DO PRESTADOR 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

O senhor(a) [NOME DA PESSOA], pessoa física com residência em [ENDEREÇO DA PESSOA], inscrita no CPF 

com o n.º [N.º DO CPF], [E-MAIL], empregada pela empresa [NOME DA EMPRESA], [ENDEREÇO DA EMPRESA], 

[SITE/E-MAIL DA EMPRESA], doravante denominado simplesmente signatário, por tomar conhecimento de 

informações sobre o ambiente computacional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, aceita 

as regras, condições e obrigações constantes do presente Termo.  

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações 

restritas de propriedade exclusiva do Coren-SP reveladas ao signatário em função da prestação dos serviços 

objeto [MENCIONAR ATIVIDADE ou NÚMERO DO CONTRATO].  

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo 

apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, 

desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, 

programas de computador, discos, disquetes, pen drives, fitas, contratos, planos de negócios, processos, 

projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou 

distribuidores, marcas e modelos utilizados, preços e custos, definições e informações mercadológicas, 

invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.  

3. O signatário compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e 

expressa do Coren-SP, das informações restritas reveladas.  

4. O signatário compromete-se a não utilizar, de forma diversa da prevista [no contrato de prestação de serviços 

ao Coren-SP/plano de trabalho], as informações restritas reveladas.  

5. O signatário deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento próprio. 

6. O signatário obriga-se a informar imediatamente ao Coren-SP qualquer violação das regras de sigilo 

estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente da existência de dolo. 

7. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do 

Coren-SP, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o Coren-SP e o signatário sem 

qualquer ônus para o Coren-SP. Nesse caso, o signatário, estará sujeito, por ação ou omissão, além das 

eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos 

pelo Coren-SP, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as 

quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.  

8. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às 

informações restritas do Coren-SP.  

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, o signatário assina o 

presente termo através de seus representantes legais.  

 

Local, [data] 

 

___________________________________                                              _________________________________ 
Nome:                       Nome: 
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 ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa __________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________________, por seu(s) 

representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, o(a) Sr(a). 

__________________________________, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], inscrito no CPF sob o nº 

________________, portador do RG nº _________________, residente no endereço 

________________________________, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos 

inerentes ao pregão Presencial nº 01/2020 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, 

podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à 

interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações, enfim, 

praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 

 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2020. 

 

_____________________________________________ 

[Razão Social] 

[Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is)] 

[Cargo] 

Reconhecer Firma 

 

________________ 

Observações:  

Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e reconhecida a firma. 

Deverá ser apresentada durante o credenciamento e fora dos Envelopes Proposta Comercial e Habilitação. 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA 

 

 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, sediada à 

___________________________, por intermédio do seu Representante Legal abaixo assinado, DECLARA, sob risco 

das penalidades da Lei, para fins de participação no Pregão Presencial nº 01/2020, ser microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa, nos termos da legislação vigente. 

 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

 

_____________________________________________ 

[Razão Social] 

[Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is)] 

[Cargo] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

Observações:  

Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que tenha poderes 

outorgados para tanto. 

Deverá ser apresentada durante o credenciamento e fora dos Envelopes Proposta Comercial e Habilitação. 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, sediada à 

___________________________, por intermédio do seu Representante Legal abaixo assinado, DECLARA, sob risco 

das penalidades legais e em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre todos os 

requisitos de habilitação estabelecidos para o certame licitatório do Pregão Presencial nº 01/2020 do Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, dentre eles, o de possuir a capacidade operacional para a 

execução dos serviços, conforme lista abaixo: 

 

 

AGÊNCIA CÓDIGO ENDEREÇO CONTATO 

    

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2020. 

_____________________________________________ 

[Razão Social] 

[Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is)] 

[Cargo] 

 
 
 

________________ 

Observações:  

Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que tenha poderes 

outorgados para tanto. 

Deverá ser apresentada dentro do Envelope Proposta Comercial. 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, IDONEIDADE E NÃO EMPREGO DE MENOR 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, IDONEIDADE E NÃO EMPREGO DE MENOR 

 

 

A instituição financeira _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, sediada à 

___________________________, por intermédio do seu Representante Legal abaixo assinado, DECLARA, sob risco 

das penalidades da Lei, para fins de participação no Pregão Presencial nº 01/2020, que: 

➢ Tomou conhecimento de todas as informações constantes no Edital da licitação; 

➢ Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição; 

➢ Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública federal, 

estadual, municipal e distrital; 

➢ Inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores;  

➢ Não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93. 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2020. 

_____________________________________________ 

[Razão Social] 

[Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is)] 

[Cargo] 

________________ 

Observações:  

Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que tenha poderes 

outorgados para tanto. 

Deverá ser apresentada dentro do Envelope Habilitação. 
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ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 

 

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). 

Objeto: prestação de serviços de cobrança bancária registrada, a fim de promover a arrecadação de recebíveis 

oriundos de anuidades, multas e taxas destinadas a pessoas físicas e jurídicas registradas no Coren-SP. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

ESTIMADA PELO 
COREN-SP 

VALOR 
OFERTADO 
DA TARIFA 
(UNITÁRIO) 

VALOR TOTAL (R$) 

1 
Registro de boleto de cobrança (carteira 

completa) 
tarifa por 

evento  
1.169.273   

2 
Registro de boleto de cobrança (carteira sem 

impressão e postagem) 
tarifa por 

evento 
945.648   

3 
Impressão e postagem de boleto de cobrança 

(carteira completa) 
tarifa por 

evento 
1.169.273   

4 
Liquidação de boleto de cobrança dos tipos I e II 

(carteiras completa e sem impressão e postagem) 
tarifa por 

evento 
491.432   

5 
Baixa de boleto de cobrança (carteiras completa e 

sem impressão e postagem) 
tarifa por 

evento 
570.272   

6 
Comandos diversos/alterações em títulos de 

pagamentos (carteiras completa e sem impressão 
e postagem) 

tarifa por 
evento 

1.041.193 R$ 0,00 R$ 0,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (15 MESES) R$ 

➢ Todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexos. 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2020. 

 

_____________________________________________ 

[Razão Social] 
[Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is)] e [Cargo] 

 

Observações:  

Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que tenha poderes 

outorgados para tanto. 

Deverá ser apresentada dentro do Envelope Proposta Comercial. 
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ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Processo Administrativo nº 2480/2019 - Contrato nº XX/2020 

 

CONTRATANTE – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, denominado Coren-SP, Autarquia 

Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São 

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

CONTRATADA – [Razão Social] , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  _________/____-__, 

com sede à [endereço completo com complementos] - [Bairro] - [Cidade/Estado] - CEP _____-___ - telefone(s) (__) 

____-____ - e-mail(s) ___________________, neste ato representada por seu  [papel na empresa], [nome 

completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº _______________ SSP/_____ e inscrito no 

CPF sob nº _______/____-___, residente à [endereço completo com complementos] - [Bairro] - [Cidade/Estado] - 

CEP _____-___. 

Resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviços continuados de cobrança bancária 

registrada, a fim de promover a arrecadação de recebíveis oriundos de anuidades, multas e taxas destinadas a 

pessoas físicas e jurídicas registradas no Coren-SP, a serem prestados nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência e nas Especificações Técnicas. 

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

Item Descrição do Serviço Unidade 
Quantidade 

Estimada 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

      

      

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO 

2.1. O valor total da contratação é de R$ ______________________________. 

2.2. No preço ajustado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, taxa de administração, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.3. O valor acima é estimativo, de forma que os pagamentos devidos dependerão dos quantitativos de serviços 

efetivamente prestados. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

no orçamento do Coren-SP para o exercício 2019, no Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 – Serviços 

Bancários. 

3.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender 

às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA 

4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Contrato é de ____(_______) meses, conforme fixado no Termo 

de Referência, com início em ____/____/______ e término em ____/____/______, podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante autorização formal da autoridade competente, 

nos termos do art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993 e observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, 

atentando que: 

4.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual; 

4.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 

serviços tenham sido prestados regularmente; 

4.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 

realização do serviço. 

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 

5.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para 

apresentação das propostas. 

5.2. Dentro do prazo de vigência e, por solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste 

após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade. 

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

5.4. Caso o índice utilizado para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o quer vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

5.4.1. Neste caso, não havendo a divulgação do índice de reajustamento pela Contratante, será pago à 

Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços no valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

5.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, por meio 

de termo aditivo. 

5.6. O reajuste será realizado mediante apostilamento. 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA CONTRATUAL 

6.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, conforme Termo de Referência. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Os prazos, horários, locais e formas de prestação dos serviços e do recebimento do objeto são os 

constantes no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. 

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1. Os documentos necessários e obrigatórios para o início da execução dos serviços, bem como os de 

apresentação mensal relativos à execução do contrato estão relacionados nas cláusulas 5 e 15 do Anexo I – Termo 

de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO 
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9.1. O pagamento será efetuado nos termos e condições descritos no item 16 do Anexo I – Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, bem como pelo 

Anexo X da IN SEGES/MP nº 05/2017. 

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

10.3. As supressões que excederem o limite de 25% (vinte e cinco por cento), somente serão admitidas por meio 

de acordo entre as partes. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização da execução do objeto será realizada por representante formalmente designado pela 

Contratante, na forma estabelecida no Anexo I – Termo de Referência. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Conforme item 10 do Anexo I – Termo de Referência. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Além dos itens constantes do item 11 do Anexo I – Termo de Referência, a Contratada se obriga a: 

13.2. Apresentar a documentação exigida para início dos trabalhos, bem como para a execução do contrato, nos 

termos e prazos estabelecidos no edital e seus anexos; 

13.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante; 

13.4. Indicar e manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la 

na execução do contrato, nos termos do item 8.2 do Termo de Referência. 

13.5. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método 

de execução do serviço que fuja das especificações constantes dos Anexos do Edital. 

13.6. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem 

perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que 

continuará a execução dos serviços, nos termos do item 5.7 do Anexo I – Termo de Referência. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto, conforme definido pelo Anexo I – Termo de Referência. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Conforme item 19 do Anexo I – Termo de Referência. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO 

16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

16.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas neste instrumento e no Termo de Referência;  

16.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito ao 

contraditório e à prévia e ampla defesa. 

16.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.3.1. A Contratante, por sua vez, reconhece as hipóteses em que a Contratada não concorrer para a 

rescisão e que fizer jus ao disposto no §2º e seus incisos I a III, do art. 79, do referido diploma legal. 

16.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.4.3. Indenizações e multas. 

16.5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Contratante poderá reter, 

cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

16.6. O contrato poderá ser rescindido, ainda, quando se constatar a ocorrência das situações vedadas no art. 5º 

do Decreto nº 9.507/2018.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VEDAÇÕES 

17.1. É vedado à Contratada: 

17.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

17.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, 

salvo nos casos previstos em lei. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS 

18.1. 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 

normas e princípios gerais dos contratos. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 

19.1. As partes elegem de comum acordo, o foro da Justiça Federal de São Paulo para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2020. 

_______________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Renata Andrea Pietro Pereira Viana 
Presidente 
 
_______________________________________ 
CONTRATADA 


