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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2019 
(Processo Administrativo nº 147/2019) 

 
PREÂMBULO 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, sediado na Av. Princesa Isabel, 921, Porto Alegre – RS, 
realizará, por meio do pregoeiro designado pela Portaria nº 39/2019, de 11 de fevereiro de 2019, 
licitação para na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 25 de maio de 2017, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviço de desenvolvimento, 
implantação, migração e teste de um novo portal/site para o Cremers, bem como 
manutenção corretiva, preventiva e evolutiva do novo portal. O software será propriedade 
intelectual e patrimonial do Cremers e deverá acompanhar documentação descritiva, técnica 
e funcional de seus módulos/sessões e recursos. Além de respeitar o Projeto Básico 
fornecido pelo Cremers, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
1.1.1. A licitação será realizada em único lote, formados por 2 itens, conforme tabela 

constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos 
os itens que o compõem. 

1.1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
2. DA DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS  
2.1. O certame será realizado conforme as especificações abaixo: 

2.1.1. Data da sessão: 24/06/2019. 
2.1.2. Recebimento das propostas: até às 09hs30min do dia 24/06/2019. 
2.1.3. Abertura das propostas: às 09hs31min do dia 24/06/2019. 
2.1.4. Início da sessão de disputa de preços: 10hs do dia 24/06/2019. 
2.1.5. Local da sessão: No site www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

2.2. Consultas: e-mail licit03@cremers.org.br – fone: (51) 3219.7544 das 09hs às 18hs. 
 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. As despesas para atender esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Cremers para o exercício 2019, na conta 
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA – SOFTWARE. 

 
4. CREDENCIAMENTO 
4.1. Os interessados em participar na presente licitação deverão estar regularmente 

credenciados junto ao provedor do sistema. 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
mailto:licit03@cremers.org.br
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4.2. O cadastro será encaminhado através da seção de Credenciamento Eletrônico do site da 
Central de Licitações do Estado – CELIC (www.celic.rs.gov.br). 

4.3. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de 
senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.5. O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro 
cadastral na CELIC. 

4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema, ou ao órgão responsável por esta licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.  

4.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
5.1. Poderá participar deste pregão qualquer empresa legalmente estabelecida no País, cujo 

ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, cadastradas e habilitadas 
junto a Seção de Cadastro da CELIC e que atendam às exigências deste Edital. 

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei nº 11.488/2007, para 
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - 
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006. 
5.2.1. Como condição para a usufruir do tratamento favorecido estabelecidos nos seus 

arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, a entidade de menor porte deverá 
assinalar, em campo próprio no sistema, declaração que a empresa está enquadrada 
como ME/EPP, sob as penas da Lei.  

5.2.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por 
licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, 
configura fraude ao certame, sujeitando-a à aplicação de penalidade de 
impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do 
SICAF, pelo prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
das demais cominações legais. 

5.3. Não poderão participar da presente licitação os interessados nas seguintes condições: 
5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 
5.3.2. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;  
5.3.3. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 
5.3.4. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
5.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
5.3.6. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

http://www.celic.rs.gov.br/
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5.3.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
5.4. É permitida a participação de empresas estrangeiras, desde que apresentem Decreto de 

Autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, 
atendam às exigências de habilitação mediante documentos equivalentes, autenticados 
pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Público e Intérprete Comercial, 
devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

5.5. A participação na presente licitação implica para a empresa Licitante aceitação plena e 
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus 
anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade 
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do processo; 

5.6. A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á 
por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da 
proposta de preços com valores unitários e totais, exclusivamente por meio eletrônico;  

5.7.  A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br ; 

5.8. No presente processo licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a 
pessoa por ela credenciada. 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A partir da publicação do Edital o licitante poderá encaminhar a proposta de preços, 

mediante preenchimento no sistema eletrônico até a data e hora limite para entrega, 
quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, já consideradas inclusas todas as 
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos 
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação. 

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
6.3.1. Marca e modelo dos itens, se for o caso; 
6.3.2. Valor unitário e total dos itens; 
6.3.3. Valor Global do lote; 

6.4. O licitante deverá anexar em campo específico no sistema eletrônico a sua proposta de 
preços em arquivo nos formatos .DOC, .XLS ou .PDF, a qual deverá ser redigida em língua 
portuguesa, datilografada ou digitada, elaborada de forma clara, concisa, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, conforme modelo constante no anexo IV deste Edital, assinada por 
seu responsável legal, devendo conter, no mínimo, todos os elementos a seguir 
relacionados: 
6.4.1. Identificação da proponente, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato 

entre a licitante e o CREMERS; 
6.4.2. Indicação precisa do item ofertado, contendo as características técnicas do produto, 

indicando obrigatoriamente a sua marca e, se for o caso, o modelo; 
6.4.3. Quantidade e unidade de medida; 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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6.4.4. Os preços propostos, expressos em moeda corrente nacional (R$), em algarismo e 
por extenso, unitário e total; 

6.4.5. Indicação do banco, número da conta e agência do licitante, para fins de pagamento; 
6.4.6. Declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas 

inerentes à prestação dos serviços/fornecimento dos bens, tais como: taxas, fretes 
impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, e materiais que possam influir 
direta ou indiretamente no custo do fornecimento; 

6.4.7. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar 
da data da sessão do pregão; se na proposta não constar prazo de validade, 
subentende-se 60 (sessenta) dias; 

6.5. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas no edital. 

6.6. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema 
eletrônico, as seguintes declarações: 
6.6.1. que está ciente das condições contidas neste Edital, bem como que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação;  
6.6.2. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua participação, 

conforme referido no item 6.3, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

6.6.3. que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49, se for o caso. 

6.7. Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito à tipificação no crime de 
falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos 
arts. 90 e 93 da Lei federal 8.666/93, e no art. 5º da Lei federal 12.846/13, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas previstas no presente Edital.  

6.8. Até a data e horário limite de entrega, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

6.9. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

6.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades. 

6.11. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.12. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 
certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o 
licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.  

6.13. É de inteira responsabilidade do licitante obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao objeto desta licitação, nos 
mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 
incidência tributária, ou outras correlatas. 

6.14. Em nenhuma hipótese serão recebidas Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital. 
6.15. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  

 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha 
encaminhado proposta de preços. 

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas 
ou apresentarem irregularidades insanáveis.  
7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

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

licitantes. 
7.6. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de 

menor valor GLOBAL do lote. Em seguida, os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado de seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor GLOBAL do lote. 
7.8. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL do lote, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  
7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de 
0,1% (um décimo por cento). 

7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.11. Só serão aceitos lances inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado 
no sistema.  

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.13. Será permitida aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 
7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se 

os licitantes desistentes às sanções previstas neste Edital, salvo aqueles, com a devida 
justificativa e, aceito pelo pregoeiro. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, 
do menor lance registrado, vedada a identificação do autor dos lances aos demais 
participantes. 

7.17. A etapa de lances da sessão pública terá a duração de 5 (cinco) minutos e será encerrada 
mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o 
que transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada 
a recepção de lances. 

7.18. No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitivas do certame, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances, 
retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos 
realizados. 
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7.19. No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.20. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

7.21. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

7.22. O sistema informará a proposta de vencedora imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 

7.23. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
7.23.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
7.24. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 

da proposta ou lance de menor preço. 
7.25. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 
8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
8.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá anexar por meio de funcionalidade presente no 

sistema (upload), a proposta atualizada com o preço final, elaborada conforme descrito no 
item 6.4 e seus subitens, no prazo de até 02 (duas) horas após solicitação do Pregoeiro no 
sistema eletrônico. 
8.1.1. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da proposta final por meio de fac-símile (51) 3217-1968 
ou do e-mail licit03@cremers.org.br.  

8.2. Posteriormente deverá ser encaminhada a proposta final em via original assinada pelo 
responsável legal do Licitante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da sessão do 
pregão. 

8.3. A proposta final deverá manter inalteradas as características do objeto, bem como a marca e 
modelo indicados na proposta inicial. 

8.4. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

8.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 
de um resultado, sob pena de desclassificação. 

8.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 
proposta de outro licitante. 

8.8. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao fornecedor registrado, 
se for o caso. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

9.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será 
desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 
9.3.1. Contenha vício insanável ou ilegalidade; 
9.3.2. Não atenda às exigências do ato convocatório da licitação; 
9.3.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo termo de referência; 
9.3.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível; 
9.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
9.4.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta.  

9.4.2.  Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for 
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua 
imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a 
legalidade e exequibilidade da proposta. 

9.4.3.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 

9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) 
horas sob pena de não aceitação da proposta. 
9.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
órgão ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisão.  

9.7. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
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verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital.  

9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

9.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
9.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
9.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
9.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto previsto nos artigos 
44 e 45 da LC 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 

10. DA HABILITAÇÃO 
10.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em meio digital pelos 

licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) 
horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.   
10.1.1. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio de fac-símile (51) 3217-1968 
ou do e-mail licit03@Cremers.org.br.  

10.2. A documentação para habilitação e a proposta final assinada e atualizada, em meio físico, 
deverão ser entregues no setor de Protocolo da Sede do Cremers em Porto Alegre, na Av. 
Princesa Isabel nº 921, bairro Santana, Cep 90620-001, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis, contados a partir da intimação por meio eletrônico expedida pelo pregoeiro. 
10.2.1. Os licitantes com sede fora do município de Porto Alegre poderão enviar a 

documentação via sedex, desde que postado até o limite do prazo, devendo enviar o 
código de rastreamento por e-mail. 

10.3. Todas as folhas dos documentos para habilitação deverão ser apresentadas em seus originais 
ou cópias devidamente autenticadas por tabelião de notas ou por servidor da Administração, 
desde que conferidos com o original, devendo ser rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
10.3.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
10.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
10.4.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (consulta através de site 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.4.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2::) 

mailto:licit03@cremers.org.br
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2
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10.4.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.4.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10.5. O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá apresentar a seguinte 
documentação de habilitação nas condições seguintes: 

10.6. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE 
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera (modelo Anexo II). 

10.7. DECLARAÇÃO do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo no Anexo III deste Edital. 

10.8. Comprovação de qualificação técnica e aptidão para o fornecimento de bens em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o 
item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

10.9. Documentação relativa à Habilitação jurídica:  
10.9.1. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
10.9.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

10.9.4. No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

10.9.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Certidão expedida pela 
Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 
determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; 

10.9.6. No caso de sociedade por ações: Ato constitutivo ou estatuto em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de Ata de posse de 
seus administradores e seus respectivos documentos de identificação; 

10.9.7. No caso de cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.9.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto 
de autorização; 

10.9.9. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou 
agência; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  
Av. Princesa Isabel, 921 - Caixa Postal 352 – CEP 90620-001 - Porto Alegre - RS 

Fone (51) 3219-7544 – www.cremers.org.br – licit03@cremers.org.br 

 

10 

 

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

10.10. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 
10.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
10.10.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social; 

10.10.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
10.10.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa; 
10.10.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
10.10.6. Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, 

independentemente da sede do licitante; 
10.10.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
10.10.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou 
sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.10.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 

10.11. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
10.11.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
10.11.2. Enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa autenticada 

pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais ou ainda, pela forma 
prevista no art. 39A da Lei federal nº 8.934/1994, quando for o caso; 

10.11.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
10.11.3.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido 

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

10.11.3.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade; 

10.11.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

10.11.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 
igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 5% (cinco por 
cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

10.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado: (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 
último exercício. 

10.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

10.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 
que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
10.14.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 
reabertura da sessão pública. 

10.15. O Certificado de Fornecedor do Estado – CFE e respectivo Anexo, expedido pela CELIC, bem 
como o cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
substituem os documentos para habilitação que neles constam, exceto os relativos à 
Qualificação Técnica prevista no item 10.8.  
10.15.1. Poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto à CELIC ou ao 
SICAF. 

10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com 
o estabelecido neste Edital. 

10.18. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 

11. DOS RECURSOS 
11.1. Dos atos relacionados com o pregão caberá recurso, o qual dependerá de manifestação de 

intenção do licitante ao final da sessão pública, dentro do prazo de 30 (trinta) minutos, de 
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forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 
11.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito.  
11.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

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

11.5. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões 
indicadas pelo licitante na sessão pública. 

11.7. O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da recorrente tiver formalizado 
sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão. 

11.8. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será 
conhecido. 

11.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a 
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 
etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico, e-mail, ou, ainda, fac-símile, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados e concluída a análise da documentação de habilitação. 

13.2. Em caso de não adjudicação constará a justificativa da mesma no Sistema de Compras On-
line do Banrisul, além de citado na ata eletrônica. 
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13.3. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente (Nota de Empenho / Carta Contrato / 
Autorização).  

13.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao 
SICAF para identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder 
Público. 

13.3. O adjudicatário terá o prazo de 5 dias, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
13.3.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 5 dias, a contar da data de 
seu recebimento.  

13.3.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

13.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
13.4.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
13.4.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

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

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

13.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.6. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

 
14. DO REAJUSTE 
14.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Contrato. 
 
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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16.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de 
Referência.  

 
17. DO PAGAMENTO 
17.1. O pagamento da despesa a ser contratada será efetuado conforme o estabelecido no Termo 

de Referência.  
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. As sanções administrativas a que os Licitantes estão sujeitos são as estabelecidas no Termo 

de Referência.  
 

19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
19.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO, encaminhando pessoalmente no Protocolo 
Geral do Cremers ou através do e-mail: licit03@Cremers.org.br;  

19.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas; 
19.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora 
fixado; 

20.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.  

20.3. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
20.4. Para todas as referências de tempo deste Edital e seus anexos será observado o horário de 

Brasília (DF); 
20.5. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e 

publicados, em ata eletrônica, imediatamente após o término da disputa, tornando-se 
disponível ao acesso por qualquer cidadão. 
20.5.1. A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para o público 

em geral no Portal de Compras como também pela pesquisa na área de acesso 
restrito, ambas publicam o mesmo conteúdo. 

20.5.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
20.6. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 

pois a simples apresentação da proposta de preços e da documentação de habilitação 
submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como representa o 
conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de 
desconhecimento de qualquer pormenor. 

20.7. O Cremers reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 
público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o 
prazo para recebimento e/ou abertura da proposta de preços. 

20.8. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à Licitante a inclusão 

mailto:licit03@cremers.org.br
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posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta de 
preços ou da documentação de habilitação. 

20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
Licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da audiência pública do pregão. 

20.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

20.11. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.12. Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que: 
20.12.1. Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu 

entendimento; 
20.12.2.  Não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições 

nele não previstas;  
20.12.3. Forem manifestamente inexequíveis. 

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

20.14. O Cremers reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas, ou a 
todas rejeitar sem que caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

20.15. Da mesma forma, o Cremers reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente os itens 
solicitados, sem que caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento.  

20.16. A licitante vencedora, após a adjudicação do objeto, ficará obrigada a aceitar nas mesmas 
condições, os acréscimos ou supressões no objeto que se fizerem necessários, por 
conveniência do Cremers, respeitando-se os limites previstos em Lei. 

20.17. A licitante vencedora, após a contratação, ficará obrigada a realizar os serviços de acordo 
com o objeto do presente pregão descrito no anexo I. 

20.18. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.Cremers.org.br e 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 
Av. Princesa Isabel, 921 – bairro Santana, Porto Alegre/RS nos dias úteis, no horário das 09 
horas às 18 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.19. Será comunicada, por escrito, aos Licitantes que retirarem o Edital e divulgada aos demais 
pelos mesmos meios de divulgação inicial, qualquer alteração que importe em modificação 
de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos; 

20.20. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as 
disposições do primeiro. 

20.21. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados por 
qualquer pessoa até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.  
20.21.1. Os esclarecimentos deverão ser feitos, por meio de correspondência dirigida ao 

Pregoeiro desta Instituição, localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em 
Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira das 09h às 18h ou por e-mail: 
licit03@Cremers.org.br.  

20.21.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no site 

http://www.cremers.org.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
mailto:licit03@cremers.org.br
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www.pregaoonlinebanrisul.com.br, ficando os licitantes obrigados a acessá-los 
para obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro. 

20.22. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, para dirimir 
eventuais litígios oriundos da presente licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que 
mais privilegiado. 

20.23. Acompanham este edital os seguintes anexos: 
ANEXO I   – Termo de Referência; 

ANEXO II  – Declaração de Idoneidade  

ANEXO III – Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF. 

ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços  

ANEXO V  – Minuta de Termo de Contrato 

 

 
 

Porto Alegre, 06 de junho de 2019. 
 
 
 
 

Verônica Soares C. da Luz 
Pregoeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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ANEXO I 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviço de desenvolvimento, implantação, 
migração e teste de um novo portal/site para o Cremers, bem como manutenção corretiva, 
preventiva e evolutiva do novo portal. O software será propriedade intelectual e patrimonial do 
Cremers e deverá acompanhar documentação descritiva, técnica e funcional de seus 
módulos/sessões e recursos. Além de respeitar o Projeto Básico fornecido pelo Cremers, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO 

2.1. Item 01 – Seguem especificações: 

2.1.1. A CONTRATADA deve fornecer a descrição de todas as configurações de ambientes 
necessárias, prevendo um ambiente mais seguro possível. 

2.1.2. Funcionalidade para postagem (compartilhamento) automático para todas as 
notícias, revista digital e afins nas redes sociais como Facebook, Whatsapp, 
Instagram, Twitter.  

2.1.3. A CONTRATADA deve respeitar padrão MVC e seguir os Padrões de Desenvolvimento 
– Object Oriented com Design Patterns praticados no mercado. 

2.1.4. A CONTRATADA deve garantir uma forma segura de conexão com o Banco de Dados. 

2.1.5. O desenvolvimento fornecido pela CONTRATADA deve utilizar HTML5 prevendo 
compatibilidade com os navegadores mais utilizados (Chrome, Firefox, Safari e 
Internet Explorer). Incluindo desenvolvimento de scripts (Javascript, JQuery,etc), 
podendo utilizar frameworks (exemplo: Angular), devendo fornecer os layouts 
(CSS3); Prevendo capacidade responsiva, de forma e conteúdo, de acordo com 
dispositivos e navegadores utilizados, sejam eles desktop ou móveis 
(microcomputadores, smartphones, tablets,  etc). 

2.2 Item 02- A segurança da informação deve ser garantida:  

2.2.1 Garantir que apenas autorizados tenham acesso à informação privada.  

2.2.2 Deve prevenir violação em documentos (garantindo integridade). 

2.2.3 Garantir confidencialidade dos dados (privacidade dos dados da organização). 

2.2.4 Ter proteção contra SQL Injection. 

2.2.5 Possuir proteção contra ataques Script Injection.  

2.2.6 Prevenir ataques de preenchimento em lote de formulários com dados inválidos.  

2.2.7 Impedir upload de arquivos maliciosos.  

2.2.8 Impedir ataque por execução de código remota não autorizada. 
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2.2.9 A CONTRATADA deve fornecer, estruturar e configurar o BANCO DE DADOS do portal 
COM LICENÇA GPL GRATUITO PREFERENCIALMENTE MYSQL. 

2.2.10 GERÊNCIA DE CONTEÚDO POR CMS PÚBLICO COM LICENÇA GPL GRATUITO 
PREFERENCIALMENTE JOOMLA (Para uso de usuário técnico de informática) 

2.2.11 O CMS deve ter atualizações de segurança frequentes. A CONTRATADA deve 
fornecer o manual para uso de usuários comuns e técnicos. 

2.2.12 O conteúdo do site deve ser preferencialmente dinâmico gerenciado por diversos 
usuários (representantes de cada setor), usuários que devem ser treinados para 
gerencia de conteúdo. 

2.2.13 ADMINISTRAÇÃO DO CONTEÚDO DINÂMICO (Para uso do usuário comum) com login 
e perfis de acesso. 

2.2.14 A CONTRATADA deve desenvolver webservice (provimento e consumo)  para 
integração do portal desenvolvido com o banco de dados principal (Oracle). 

2.2.15 Portal deve possuir certificado, que deve ser fornecido pela CONTRATADA no 
ambiente de teste. 

2.2.16 A CONTRATADA deve executar a migração dos dados do Portal anterior (Banco de 
dados Mysql) para estrutura nova (Tamanho atual do banco é 200MB / 97 tabelas). 

2.2.17 GARANTIR INTEGRAÇÃO DIARIA: sistema deve ter rotina automática de buscar 
informações do Webservice Oracle e atualização do banco de dados do portal (Ex.: 
Dados de pessoa física, pessoa jurídica, protocolos, etc) 

2.2.18 GARANTIR QUE, além das funções novas, O SITE NOVO POSSUI TODAS AS 
FUNCIONALIDADES DO PORTAL ANTERIOR, se desejado pela CONTRATANTE (Ex.: 
consulta de protocolo, cadastro de notícias, envio de formulário, emissão de 
certidão, área restrita, verificação de documentos, etc) que a CONTRATANTE decidir 
manter. 

2.2.19 A CONTRATADA quanto aos formulários deve fornecer validação além das fornecidas 
pelo HTML5 para garantir que os dados são válidos. 

2.2.20 A CONTRATADA deve garantir que qualquer dados no banco de dados do portal seja 
válido, Garantir propriedades ACID das transações e Garantir consistência além de 
relações restritivas da informação do banco de dados. 

2.2.21 A CONTRATADA deve fornecer manutenção (Mais detalhes nos itens abaixo) por 12 
meses após a Homologação final. E treinamento dos usuários por 3 meses a contar 
da homologação. 

2.2.22 A CONTRATADA deve desenvolver exigência de login dos clientes por autenticação 
via cadastro de informações pessoais ou utilizando token/certificado (como é feito 
no sistema E-proc do trf4). 

 
2.3 Item 03- Estrutura do Site  

2.3.1 A estrutura do site deve estar baseada nas seguintes características:  

2.3.2 A CONTRATADA deve seguir o planejamento estrutural feito pela CONTRATANTE, 
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pedindo autorização da CONTRATANTE caso seja necessária modificação; Esse 

planejamento não inclui HTML nem imagens de layout, a CONTRATADA que deve 

fornecer os arquivos de HTML, estilo e scripts de interação de tela. 

2.3.3 A CONTRATADA se compromete com uso de novas tecnologias sempre quando forem 

mais eficazes e seguras, desde que não impactem em custo de licença de uso; 

2.3.4 A CONTRATADA deve prover uma ferramenta de gerencia de conteúdo para usuários 

não técnicos sem cobrança de licença adicional, ou seja, CMS gratuito bem difundido 

no mercado (sugerimos wordpress ou joomla). Configurado de uma maneira segura, 

garantindo proteção contra ataques ao portal; 

2.3.5 A CONTRATADA se compromete com oferecimento de boa navegabilidade e 

usabilidade aos usuários, compatível com todos navegadores e dispositivos móveis; 

Garantindo a aplicação de padrões W3C e conceitos de Web 3.0 e URLs amigáveis. 

Além de possibilidade de compartilhamento do conteúdo nas mídias sociais; 

2.3.6 CONTRATADA deve desenvolver a integração direta com a base de dados principal do 

Cremers, através de webservice (provimento e consumo) permitindo sincronização 

automática com o banco de dados local da instituição(Oracle); 

2.3.7 A CONTRATADA deve evitar exigência de instalação de aplicativos complementares, 

plug-ins, add-ons, etc. E nos casos onde a CONTRATANTE autorize a exigência de 

plugin adicional não haverá pagamento de licença adicional;  

2.3.8 A CONTRATADA deve atender a todos os seguintes critérios de acesso à informação: 

2.3.8.1 O conteúdo privado será liberado apenas para usuários autorizados e 

autenticados pelo software.  

2.3.8.2 O conteúdo público será acessado sem a necessidade de login ou autenticação. 

2.3.8.3 O usuário sem registro terá acesso apenas à informação pública. 
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2.3.9 Segue a lista prevista de estrutura e funcionalidades do site: 
  Restrito Consulta 

webservice 
Gerenciável(CMS) Html, 

JS, CSS, 
Img 

Envia 
email, faz 
download 

0)Home Page 0.1) Logo Cremers Não Não Sim Sim Não 

 0.2) Login do Médico Não Não Sim Sim Não 

 0.3) Acessibilidade Não Não Sim Sim Não 

  0.4) Serviços - Aos Médicos / Às 
Empresas / À Sociedade / 
Comunicação (Quatro botões 
padronizados que abre as opções 
descritas no item 2) 

Não Não Sim Sim Não 

  0.5) Áreas de banners rotativos de 
número ilimitado para divulgações 
em destaque 

Não Não Sim Sim Não 

  0.6) Consulta Protocolo Sim Oracle Sim Sim Não 

  0.7) Consulta Sindicância/Processos Sim Oracle Sim Sim Não 

  0.8) Opção de busca no site todo 
(Partes públicas) 

Não Não Sim Sim Não 

  0.9) Exibição de 4 últimas notícias 
mais uma em destaque 

Não Não Sim Sim Não 

 0.10) Destaques – Exibição de 4 
destaques 

Não Não Sim Sim Não 

  0.11) Arte Revista Cremers dos 
últimos 5 meses com link para as 
anteriores 

Não Não Sim Sim Sim 

 0.12) Filme Não Não Sim Sim Não 

 0.13) Redes Sociais Não Não Sim Sim Não 

 0.14) Fique por dentro da Medicina 
no Estado 

Não Não Sim Sim Sim 

 0.15) Contato e mapa de navegação Não Não Sim Sim Não 

  0.16) Formulário Faça sua denúncia 
aqui 

Não Não Sim Sim Sim 

 0.17) Brasão e Logo Não Não Sim Sim Não 

 0.18) Rede Conselhos de Medicina e 
Rede Delegacias 

Não Não Sim Sim Não 

  0.19) Link para portal da 
transparência 

Não Não Sim Sim Não 

1) Institucional 1.1) Apresentação Não Não Sim Sim Não 

  1.2) Missão, Visão e Valores Não Não Sim Sim Não 

  1.3) Palavra do Presidente Não Não Sim Sim Não 

 1.4) Setores Cremers Não Não Sim Sim Não 

  1.5) Diretoria Não Não Sim Sim Não 

  1.6) Conselheiros Não Não Sim Sim Não 

  1.7) Delegacias Não Não Sim Sim Não 

  1.8) Câmaras Técnicas Não Não Sim Sim Não 

  1.9) Comissões de Ética Não Não Sim Sim Não 

 1.10) Licitações Não Não Sim Sim Não 

  1.11 Concursos Não Não Sim Sim Não 

2) Serviços             
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2.1) Serviços aos 
Médicos 

2.1.1) Diversas opções de serviço a 
serem definidas 

Não Não Sim Sim Não 

 2.1.2) Exibição de Anúncios de 
Emprego e Residência Médica 

Sim Não Sim Sim Não 

 2.1.3) Propaganda na Medicina Não Não Sim Sim Não 

 2.1.4) Legislação Não Não Sim Sim Não 

 2.1.5) Perguntas Frequentes Não Não Sim Sim Não 

2.2) Serviços às 
Empresas 

2.2.1) Diversas opções de serviço a 
serem definidas 

Não Não Sim Sim Não 

 2.2.2) Propaganda na Medicina Não Não Sim Sim Não 

  2.2.3) Legislação Não Não Sim Sim Não 

 2.2.4) Perguntas Frequentes Não Não Sim Sim Não 

2.3) Serviços à 
Sociedade 

2.3.1) Pesquisar Médicos Ativos Não oracle Sim Sim Sim 

  2.3.2) Pesquisar Empresas Ativas Não oracle Sim Sim Sim 

 2.3.3) Validação de certidões Não Não Sim Sim Não 

 2.3.4) Propaganda na Medicina Não Não Sim Sim Não 

 2.3.5) Legislação Não Não Sim Sim Não 

 2.3.6) Perguntas Frequentes Não Não Sim Sim Não 

 2.3.7) Pareceres Câmaras Técnicas Não Não Sim Sim Não 

2.4) Comunicação       

2.4.1) Publicações 2.4.1.1) Publicações oficiais Não Não Sim Sim Não 

 2.4.1.2) Código de Ética Não Não Sim Sim Não 

 2.4.1.3) Processo Ético-Profissional Não Não Sim Sim Não 

  2.4.1.4) Artigos Não Não Sim Sim Não 

2.4.2) Revistas  Não Não Sim Sim Não 

2.4.3) Propaganda 
na Medicina 

 Não Não Sim Sim Não 

2.4.4) Notícias  Não Não Sim Sim Não 

3) Fale conosco 3) Formulário para contato com a 
instituição 

Não Não Sim Sim Sim 

4) Área restrita de 
funcionários 

4.1) Área restrita de funcionários 
para envio de documentos upload e 
download de arquivos(podendo ser 
exibidos no site, ou apenas para 
armazenamento) Ter a opção de 
apagar automáticamente depois de 
um tempo. 

Sim Não Sim Sim Sim 

  4.2) Área restrita de funcionários 
para aprovação de anuncio de 
empregos 

Sim Não Sim Sim Sim 

  4.3) Área restrita de funcionários 
para cadastro de dados de tabelas 
exibidos nas 
páginas(inserir,alterar,excluir ) Ex.: 
Notícia, palavra do presidente, 
arquivos, conselheiros, dados das 
delegacias, resoluções 

Sim Oracle Sim Sim Não 
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2.4 Item 04- Layout previsto da página inicial 
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2.5 Item 05- Revista Digital 

2.5.1 Seguem requisitos: 
2.5.1.1 Painel de controle para adicionar ou remover os arquivos, deve ter 

acesso para usuários comuns e administradores; 

2.5.1.2 Conversão de arquivos pdf’s para formato de revista digital 

automático; 

2.5.1.3 Compatibilidade com todas as plataformas e responsividade para 

qualquer dispositivo móvel como smarthphones, tablet’s; 

2.5.1.4 Histórico de revistas como detalhamento da postagem; 

2.5.1.5 LOG’S. 

 

 
2.6 Item 06- Ferramentas, Base de Dados, Documentação e Design Gráfico 

2.6.1 Desde o início da contratação a CONTRATADA deve dar aceso ao portal em 
desenvolvimento para contratante verificar o andamento. Após a homologação e 
CONTRATADA deve migrar para o ambiente fornecido pela CONTRANTE após esse 
momento. A migração deve ser feita pela CONTRATADA sem custo adicional. O CMS 
administrará todas as páginas do site e será usada pelos usuários técnicos. Deve ser 
desenvolvida pela CONTRATADA a ferramenta de gerencia de conteúdo para uso do 
usuário comum. Todo conteúdo deve ser dinâmico. O conteúdo deve estar 
conectado com os WEBSERVICES do banco de dados local. A solução deve ser capaz 
de autenticar identidades digitais (assinaturas e certificados digitais) sempre que 
necessário (como funciona no E-PROC por token). O conteúdo é propriedade integral 
do Cremers. A CONTRATADA deverá fornecer documentação sobre a base de dados, 
como: dicionário de dados, diagramas de entidade e relacionamento (DER), código-
fonte das aplicações que envolvem a parte administrativa do sistema desenvolvido e 
demais documentações necessárias que facilitem a compreensão das informações 
contidas na base de dados; A CONTRATADA executará a arte quando não existir. 
Além dos arquivos PHP deve elaborar os HTMLs e SCRIPTs. É importante que a 
contratada tenha profissionais para atuar em Linux (para intervenções na fase de 
migração da atual plataforma) e configuração de ambiente WEB (PHP e APACHE), 
configurando e instalando serviços ou recursos que se façam necessários para o 
correto funcionamento do software desenvolvido (portal), banco de dados, servidor 
de páginas ou qualquer outra demanda relacionada. Fazer uso APIs de integração 
com as redes sociais utilizadas pelo Cremers, tanto no que diz respeito a publicação 
nessas quanto à apresentação de seu conteúdo no Portal, conforme demanda e de 
acordo com as definições que forem estabelecidas pelo Conselho; A CONTRATADA 
deverá disponibilizar desde o início dos trabalhos até o fim do contrato, o certificado 
digital do mesmo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE (com chaves 
criptográficas RSA, no mínimo, de 2048 bits e algoritmo de hash SHA-256). 

 

2.7 Item 07- Questões Funcionais  
2.7.1. Seguem questões funcionais: 

2.7.1.1 SITE COM INFORMAÇÕES PÚBLICAS, incluindo formulários que enviam 
informações por e-mail (ex.: formulário de contato), formulários que 
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conectam com webservices externos 
2.7.1.2 Webservices para acesso ao banco de dados local ORACLE (provimento e 

consumo). 
2.7.1.3 Ferramenta de gerencia de conteúdo para usuário técnico não programador 

(Ex.: Joomla). 
2.7.1.4 Ferramenta de gerencia de conteúdo para usuário comum com possibilidade 

de gerência de perfis de acesso. Uma vez autenticado o usuário, deve ser 
possível autorizar acesso a conteúdo classificado específico (arquivo para 
download, por exemplo) a partir de políticas individuais por categoria de 
conteúdo. 

 

2.8 Item 08- Outros Especificações  
2.8.1 Seguem especificações: 
2.8.2 Site deve ser de fácil entendimento, aprendizado e uso. Deve ser aderente às 

recomendações de acessibilidade de conteúdo, conforme estabelecidos no e-MAG 
(Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico) e W3C. 

2.8.3 O site deve ter: 
2.8.3.1 o código fonte estruturado de acordo com os guias de programação 

definidos no processo de desenvolvimento de software vigente; 
2.8.3.2 documentados e comentados de maneira compatível com o contexto da 

codificação e  
2.8.3.3 contar com classes e métodos reutilizáveis para facilitar a manutenção por 

parte da equipe interna do Cremers. 
2.8.4 A integração com a base de dados principal do Cremers deve ser garantida da 

forma mais direta, transparente e segura possível e seguindo o que for 

definido pela equipe técnica interna do Cremers. Assim, importante que a 

CONTRATADA esteja habilitada para, por exemplo, implantar o provimento de 

webservices e para consumi-los (quando o serviço for externo ao Portal). 

2.8.5 Documentação: Ao final do desenvolvimento de cada módulo, deve 

acompanhar documentação descrevendo os recursos de software utilizados, 

sua integração na estrutura global do site e dicionário de dados. 

2.8.5.1 Todos os arquivos e estruturas de pasta serão contemplados por 

descrição clara e objetiva na documentação assim como os includes, 

bibliotecas, coleções, etc; 

2.8.5.2 Manual de operação dos módulos da administração (CMS); 

2.8.5.3 Manual de uso de ferramenta de gerencia de conteúdo para usuários 

comuns; 

2.8.5.4 O código fonte produzido (PHP, CSS, JQUERY, JAVASCRIPT, ETC ); esse 

deve contemplar boas práticas, padronização, identificação, 

nomenclaturas, comentários que permitam reconhecer rapidamente 

qual a função de cada bloco (função, classe, entidades, etc.). 

 

 
2.9 Item 09- Suporte técnico, manutenção mensal, adaptativa, evolutiva (atualização de 

versão) pós homologação 
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2.9.1 Suporte consiste na alocação de um profissional para auxiliar na operação e suporte 

do sistema quando este estiver inoperante ou com falhas nos processos pré-definidos. 

2.9.1.1 Suporte técnico e manutenção mensal: consiste na correção de defeitos em 

sistemas. Abrange comportamentos inadequados que causem problemas de uso 

ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos 

encaminhados à CONTRATADA. Além de correções a CONTRATADA deve fornecer 

suporte para elucidação de dúvidas, orientações e sugestões sobre a utilização do 

software, para a equipe técnica do Cremers sem cobrança adicional. O suporte 

prestado via telefone, e-mail ou mesmo pessoalmente deverá estar disponível 

para abertura de chamados nos seguintes horários de funcionamento do Cremers, 

de segunda a sexta-feira. Caso haja a necessidade de atividades de implantação do 

projeto e/ou suporte no Cremers, estas deverão ser iniciadas dentro do horário de 

expediente do Cremers, salvo ocorra algum imprevisto em que haja necessidade 

desses horários serem modificados com a aprovação das partes. O Cremers 

poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte técnico remoto 

durante os 12 (doze) meses para suprir suas necessidades de utilização dos 

softwares fornecidos, desde que obedecidos os horários estipulados. O serviço de 

suporte técnico deverá ser prestado em idioma Português. 

2.9.1.2 Manutenção adaptativa: consiste na adequação de aplicações às mudanças de 

ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, sistema 

operacional, mudanças de versão, linguagem, bibliotecas, componentes e SGBD, 

desde que necessária para o correto funcionamento da solução. A CONTRATADA 

deverá considerar o equivalente a 05 (cinco) horas por mês para melhorias no site, 

sem custos adicionais para a CONTRATANTE. Por exemplo: Atualização de versões, 

redefinir a navegação de links (conforme indicado pela CONTRATADA), entre 

outras solicitações; 

2.9.1.3 Manutenção evolutiva ou normativa: corresponde à inclusão, alteração e exclusão 

de características e/ou funcionalidades  e/ou melhorias em aplicações , 

decorrentes de demandas por força de leis, normas, diretrizes, etc. A 

CONTRATADA concede ao Cremers o direito de receber, sem custo adicional, as 

novas versões/releases, decorrentes das atualizações que visam aperfeiçoar o 

portal e mantê-lo atualizado com as novas tecnologias do mercado, incluindo o 

auxílio de um técnico na configuração/parametrização do sistema em novas 

máquinas, na atualização ou instalação e treinamento na operação de novas 

versões; 

2.9.2 Prazos para atendimento de suporte técnico, manutenção mensal, manutenção 

adaptativa e evolutiva após a homologação: 
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Severidade Definição Prazo para a solução dos 

chamados do suporte 

técnico 
Item A Situações de parada do sistema, ou 

aplicação crítica, causando grave impacto 
sobre a produção. 
Problemas de alto-impacto em que a 
produção tem seguimento, mas será 
gravemente comprometida por 
período previsto maior que 12 horas 
úteis. 

Imediato até 6 (oito) horas 
úteis. 

Item B Problema de alto-impacto, onde a 
produção tem seguimento, mas de modo 
significativamente reduzido. Questão 
dependente de tempo, importante para a 
produtividade em longo prazo, que não 
esteja ocasionando uma interrupção 
imediata no trabalho. 

Imediato até 12 
(doze) horas úteis. 

Item C Questão importante que não tem 
impacto significativo sobre a 
produtividade do cliente. 

Imediato até 24 (vinte e 
quatro) horas úteis. 

O limite máximo estabelecido para contratação de horas técnicas remuneradas excedentes 
(para uso somente quando for extremamente necessário) deverá ser de 30 (trinta) horas 
por ano. O valor máximo a ser cobrado pela hora técnica não poderá ultrapassar a 0,2% do 
valor da Ferramenta de gerenciamento e publicação de conteúdos para internet - Novo 
portal Institucional, devendo esta estar especificada na proposta de preço. 

 

 
2.10 Item 10- Qualificação Técnica da empresa  
2.10.1 A CONTRATADA deverá ter experiência em um ou mais projetos, conjugados ou não, nos 

seguintes quesitos: 
2.10.1.1 Desenvolvimento de sistemas de no mínimo 12.000 horas ou 4.000 Pontos de Função 

utilizando as seguintes tecnologias: 
a) Em gerenciamento de conteúdo de portais na WEB; 
b) Utilizando uma metodologia de desenvolvimento de sistemas compatível 

com UP (Unified Process); 
c) Utilizando modelagem UML (Unified Modeling Language); 
d) Utilizando padrão MVC e Orientação a Objeto; 
e) Utilizando WebService, provedor e consumidor de serviços, tecnologias 

SOAP, WSDL, UDDI; 
f) Utilizando funcionalidades de Workflow; 
g) MySQL e PHP (necessários na fase de migração, análise ou intervenções 

na solução atual) 
h) Utilizando ferramenta Captcha; 
i) Com XSL, XML e WSDL/XML; 
j) Com AJAX/DWR/JQuery/Javascript; 
k) Com integração ao Google Analytics; 
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l) Demais ferramentas descritas ao longo deste termo de referência. 
 
2.10.1.2 Suporte e manutenção em ferramenta de CMS (Content Management System). 
2.10.1.3 Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o Licitante prestou ou está prestando serviços 
pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação. Cada atestado de 
capacidade técnica apresentado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, nos quais deverão constar as comprovações da 
execução de serviços compatíveis com os itens acima, constando em cada atestado: 

a) Nome (razão social), CNPJ e endereço completo da contratante; 

b) Características (denominação, natureza, descrição e finalidade) do trabalho 

realizado; 

c) Data de emissão, nome e assinatura do responsável pela emissão do 

atestado. 

2.10.1.4 A PROPONENTE deverá disponibilizar a ferramenta de gestão de conteúdo em 

funcionamento para avaliação. A partir dessas informações, a área técnica do 

Cremers verificará se a ferramenta atende aos requisitos técnicos do edital. 

2.10.1.5 Documentos comprobatórios deverão ser apresentados no momento da 

contratação, ou conforme a necessidade. 

 
2.11 Item 11- Questões Administrativas 
2.11.1 Seguem questões administrativas: 

2.11.1.1  A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Cremers ou de terceiros 
de que tomar conhecimento em razão da execução do contrato, respeitando todos os 
critérios estabelecidos aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 
documentos, entre outros. 

2.11.1.2 A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, 
códigos-fonte ou artefatos contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, 
incluindo meios de armazenamento e o que lhe for transferido por meio de canal de 
conectividade, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos de 
levantamento de requisitos, construção, implantação e execução dos serviços, não 
podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, 
independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Cremers a tais documentos. 

2.11.1.3 CONTRATADA deverá se comprometer a habilitar a equipe de técnicos do Cremers ou 
outra por ela indicada no uso das soluções desenvolvidas e implantadas, ou produtos 
fornecidos no escopo do contrato, repassando todo o conhecimento necessário para tal, 
com vistas a mitigar riscos de descontinuidade de serviços e de dependência técnica 
pelo Cremers. 
 

2.12 Item 12- Do Cronograma para tarefas de desenvolvimento 
O desenvolvimento do licitado seguirá o cronograma abaixo: 

 

ETAPA FASE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
PRAZO 

(DIAS) 
MÁX. 
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1ª 

 
DESENVOLVIMENTO 

Construção das páginas web, dos módulos 
administrativos e de integração com WebService, da 
base de dados e outras estruturas necessárias. Aqui, 
incluída está a migração de dados (quando se aplicar). 

 
90 

 

2ª 

 

TESTE 

Implementação e apresentação do website. 
Detalhamento das funcionalidades e aprovação final 
com as últimas modificações, se necessário. 
Homologação inicial das funcionalidades e 
navegabilidade do site. 

 

60 

 
 

3ª 

 
 

VALIDAÇÃO e 
TREINAMENTO 

Apresentação e validação (homologação final) das 
ferramentas do website – integração com sistema 
administrativo e front end (página). Divulgação dos 
códigos e histórico (documentado) das 
implementações e serviços do banco de dados. 
Treinamento da ferramenta administrativa junto a 
contratante. Realização de manuais de configuração 
de ambiente, de alteração de informações no CMS e 
específicos para os técnicos de TI do Cremers. 

 
 

45 

4ª LANÇAMENTO 
Publicação oficial do website, base de dados e 
sistema administrativo na rede de internet. 

5 

 
5ª 

 
MANUTENÇÃO 

Início dos serviços de manutenção contínua 
após o lançamento oficial, compreendendo as 
exigências do Contrato e Edital. 

(duração 
do 
contrato) 
12 meses  

2.13 Item 13- Da Propriedade Intelectual 
 
2.13.1 A Contratada, na forma do artigo 49 da Lei nº 9.610/98 e do artigo 111 da Lei nº 8.666/93, 
cede ao Cremers a totalidade dos direitos autorais de código, das peças e respectivos arquivos em 
versão aberta e fechada resultantes da prestação do serviço objeto do Contrato, sem qualquer 
remuneração adicional, de forma exclusiva, plena, definitiva e permanente, em caráter irrevogável e 
irretratável, para toda e qualquer utilização, disposição e fruição, incluindo modificação e 
reutilização, para qualquer finalidade e por qualquer meio, a qualquer tempo e em qualquer lugar, e 
para qualquer forma de arquivamento, pertencendo exclusivamente ao Cremers a totalidade dos 
direitos relativos aos referidos materiais. No caso de a Contratada não ser a autora, mas a titular dos 
direitos autorais cedidos, deverá, quando solicitado pelo Cremers, providenciar e apresentar ao 
Cremers, sem qualquer remuneração adicional, termos de cessão dos direitos do autor, inclusive, se 
houver, dos direitos conexos, atinentes às peças, projetos gráficos e arquivos resultantes da 
prestação do serviço objeto do Contrato, assim como às fotografias, ilustrações e quaisquer outros 
itens que componham os referidos materiais, que a autorize a cedê-los ao Cremers. Deverá constar 
dos documentos comprobatórios do vínculo jurídico entre a Contratada e os profissionais da sua 
equipe, a cessão, pelos profissionais da sua empresa. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
3.1. A contratação justifica-se pela necessidade de reestruturação do atual site do Cremers, 

tendo em vista a defasagem tecnológica, estrutura limitada, segurança da informação 
precária, integração manual; diante do avanço da tecnologia da informação dos riscos que 
tal condição representa, dá-se a necessidade do desenvolvimento de um novo website, 
acessível e integrado de gerenciamento das informações do Conselho, dando maior 
publicidade e facilidade no acesso, melhoria dos recursos e funcionalidades do site, 
especialmente no que tange à prestação de serviços, em função do que é elaborado o 
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presente edital com as especificações técnicas mínimas a serem ofertadas na disputa. Os 
serviços ofertados deverão atender as especificações técnicas mínimas apresentadas neste 
documento. 
 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005, visto 
possuírem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de 
Referência, por meio de especificações usuais no mercado.  

4.2. Por se tratar de aquisição de bens comuns, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 
nº 10.520/02, será adotada licitação na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, do 
tipo menor preço global, que possibilitará maior celeridade ao processo, como também 
amplia o universo dos potenciais licitantes. 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

5.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo; 

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

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.4. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

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

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução do objeto e, ainda: 
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência 
e prazo de garantia ou validade, no que couber; 

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts 
12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
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6.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

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

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, o qual deverá 
comparecer na sede do Cremers para participar de reuniões e ou prestar 
informações necessárias, sempre que for solicitado pela CONTRATANTE. 

6.1.7. Cumprir as orientações do órgão fiscalizador e/ou do executor do Contrato; 
6.1.8. Responder perante a CONTRATANTE, por qualquer tipo de autuação ou ação que 

venha a sofrer em decorrência de prestação de serviços, mesmo nos casos que 
envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade;  

6.1.9. Ressarcir ao CONTRATANTE quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração 
em decorrência dos serviços;  

6.1.10. Manter os dados (endereço, responsável, telefones, e-mails) atualizados junto aos 
Setores de Compras e Licitações do Cremers, o que poderá ser feito por meio de 
mensagem enviada para o endereço licit03@Cremers.org.br. 

 
7. DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento da despesa a ser contratada será efetuado obedecendo ao que segue:  
7.2. Entregues os materiais, em conformidade com as estipulações deste edital a licitante 

apresentará ao Cremers documento fiscal pelo valor correspondente. 
7.2.1. No fornecimento de bens e na prestação de serviços - emitir separadamente uma 

Nota Fiscal para os serviços prestados e uma Nota Fiscal para os materiais fornecidos 
ou, ainda, uma Nota Fiscal única de serviços com fornecimento de material, 
devidamente discriminado, conforme a Nota de Empenho e Autorização de 
Empenho a ser emitida. 

7.3. O documento fiscal deverá estar de acordo com as descrições contidas na nota de empenho 
bem como o apresentar o mesmo número de CNPJ indicado na proposta e nos documentos 
de habilitação. Caberá ao licitante informar, no documento fiscal ou em documento 
apartado, o número da conta corrente, da agência e do estabelecimento bancário no qual 
lhe poderá ser feito o pagamento. 

7.4. Atestada a execução do objeto pelo gestor, o pagamento será efetuado por intermédio de 
ordem bancária, mediante autorização competente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contando do recebimento do documento fiscal pelo Cremers. 
7.4.1. Na hipótese de constatação de qualquer incorreção nos documentos apresentados 

pelo licitante que desaconselhe o seu pagamento, o prazo de pagamento será 
contado a partir da respectiva regularização, não incluindo qualquer acréscimo no 
preço contratado.  

7.5. Para todos os fins, considera-se como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.  

7.6. O pagamento ficará condicionado à disponibilidade financeira, consoante dotação financeira.  
7.7. Os pagamentos a serem efetuados ao licitante vencedor estarão sujeitos, quando for o caso, 

à retenção dos tributos e contribuições na forma determinada em lei, ficando o licitante 
incumbido de fazer as comprovações necessárias na hipótese de não retenção.  
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7.8. O licitante vencedor fica obrigado a manter a regularidade trabalhista, nos termos da Lei 
12.440 de 2011, a regularidade relativa ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço, e à 
Fazenda Nacional (Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União), emitida pela Secretaria da Receita 
Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 
n. 1751, de 02/10/2014, independente de solicitação.  

 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO 
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sendo vedada a sub-rogação 

completa ou da parcela principal da obrigação. 
 

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
9.1. 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. 
 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 
ou defeitos observados. 
10.1.1. O recebimento de material de valor superior ao estabelecido no inciso II, alínea a do 

art. 23 da Lei 8.666/93, será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, designados pela autoridade competente. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a CONTRATADA que: 
11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 
11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
11.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.5. Cometer fraude fiscal; 
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11.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE; 
11.2.2. multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
11.2.3. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 
11.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
11.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

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

11.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

11.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos 
prejuízos causados; 
11.2.7.1. No caso de aplicação da sanção estabelecida acima, é facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
CONTRATADA que: 

11.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
11.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade. 

11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
 

12 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
12.1 As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.2 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com 
suas posteriores alterações e legislação correlata. 
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Porto Alegre, 06 de junho de 2019. 
 

 
Luis Eduardo Pires  

Coordenado Centro de Informática do Cremers 
 

Verônica Soares C. da Luz 
Pregoeira 
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ANEXO II  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
A empresa________________________________________________, através de seu representante 

legal, Sr.(a)____________________________, CPF_________________, _____________________, 

(cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente) DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Cremers, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

07/2019, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas 

esferas. 

 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 

Porto Alegre, ______, de ___________________2019. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA 

QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 
 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração 
autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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ANEXO III  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 
 
 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF.  
 
 
A empresa______________________________________________, através de seu representante 

legal, Sr.(a)______________________________, CPF________________, _____________________, 

(cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente) DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Cremers, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

07/2019,  que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 

Porto Alegre, ______, de ___________________2019. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA 

QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 
 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração 
autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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ANEXO IV  
 

 
Ao 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – Cremers 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 
 

Licitante: CNPJ:   

Endereço:                                                                                                

Telefone:                             E-mail: 

Nome do Responsável:   CPF:  

Banco:              Agência:               C/C: 

Lote Item Descrição Qtd. Preço Total (R$) 

1 

1 Desenvolvimento Novo Portal do Cremers 1  

2 Treinamento/ Suporte 1  

Valor Total   

 
Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas inerentes ao fornecimento dos 
bens, tais como taxas, fretes impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, e materiais que 
possam influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento. 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias  
 
 

Local, xx de xxxxxx de 2019. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Identificação e Assinatura do Responsável 
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ANEXO V  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 
Termo de contrato de compra nº ......../...., que 
fazem entre si o Conselho Regional de Medicina 
do Estado Rio Grande do Sul e a empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, entidade de 
Fiscalização da Profissão médica, instituído pela Lei n.º 3.268, de 30 de setembro de 1957, e 
regulamentada pelo Decreto n.º 44.045, de 19 de julho de 1958, com sede na Av. Princesa Isabel, 
921, em Porto Alegre/RS, CNPJ n.º 91.335.315/0001-45, por intermédio de seu representante legal, 
consoante delegação de competência conferida pela Lei n.º 3.268/57, neste ato representada pelo 
seu Presidente ....................................................., portador do CPF n.º ............................, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa ..................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº .................................., sediado(a) na ........................................................, em ................................. 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .........................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ..........................., expedida pela (o) ..................., e CPF nº 
............................, tendo em vista o que consta no Processo nº PRE 07/2019 e em observância às 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 05/2019, Processo Administrativo nº 119/2019, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviço de desenvolvimento, implantação, 
migração e teste de um novo portal/site para o Cremers, bem como manutenção corretiva, 
preventiva e evolutiva do novo portal para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RS. O software 
será propriedade intelectual e patrimonial do Cremers e deverá acompanhar documentação 
descritiva, técnica e funcional de seus módulos/sessões e recursos. Além de respeitar o Projeto 
Básico fornecido pelo Cremers, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e 

encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ .................... (................................................). 

Item Descrição Marca/Modelo Qtde. Preço total (R$) 
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1 Desenvolvimento do Novo Portal do Cremers  1  

2 Treinamento/Suporte  1  

3.2. No valor acima 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, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Cremers, para o exercício de 2019, na classificação 
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 6.2.2.1.1.33.90.39.010 - 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA – SOFTWARE. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

7. CLÁSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 
 

8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 
 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 
das sanções aplicáveis. 



 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  
Av. Princesa Isabel, 921 - Caixa Postal 352 – CEP 90620-001 - Porto Alegre - RS 

Fone (51) 3219-7544 – www.cremers.org.br – licit03@cremers.org.br 

 

39 
 

11.2. 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. 

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

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 
o caso: 
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.5.3. Indenizações e multas. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 
12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 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. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
15.1. É eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas  

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  
 

........................................,  .......... de............................... de 20..... 
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Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 
Grande do Sul 

CONTRATADA  

 


