
 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2019 

 
Processo Administrativo nº 320/2019 

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RH 

 
 

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, 
por meio do pregoeiro nomeado pela Portaria nº 110 de 09 de setembro de 2019, realizará licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do  Decreto 9.507, de 21 de setembro de 
2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril 
de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, 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 contratação de licença de uso perpetua de sistema integrado 
(ERP) e fornecimento de serviço especializado de migração de dados, implementação, 
parametrização, treinamento, atualização e suporte de software de gestão de RH para execução de 
diversas rotinas de gestão de pessoas, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 
  
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: 07/02/2020 
2.1.2. Recebimento das propostas: até às 09hs45min do dia 07/02/2020 
2.1.3. Abertura das propostas: às 09hs46min do dia 07/02/2020 
2.1.4. Início da sessão de disputa de preços: 10hs do dia 07/02/2020 
2.1.5. Local da sessão: No site www.pregaoonlinebanrisul.com.br 
2.2. Consultas: e-mail licit@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 2020 na conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 
– Serviços Técnicos Profissionais – P.J, 6.2.2.1.1.33.90.39.010 – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
DE INFORMATICA-SOFTWARE, 6.2.2.1.2.44.90.52.011 – AQUISICAO/DESENSOLVIMENTO DE 
SOFTWARE E 6.2.2.1.1.33.90.025 – SERVICO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE 
SISTEMAS. 
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4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Os interessados em participar na presente licitação deverão estar regularmente 
credenciados junto ao provedor do sistema. 
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 ou entidade 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, 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 do presente PREGÃO: 
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. Empresa que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução e 
liquidação;  
5.3.4. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
5.3.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da 
Lei nº 8.666, de 1993; 
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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 feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa 
por ela credenciada. 

 
6. DA PROPOSTA ELETRÔNICA 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 horário indicados no item 2.1.2 deste 
Edital, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
6.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.2.1. Valor global; 
6.2.2. Descrição detalhada do objeto; 

6.3. O licitante deverá anexar em campo específico no sistema eletrônico a sua proposta de 
preços em arquivo nos formatos .DOC, .XLS ou .PDF, conforme modelo constante no anexo VI 
deste Edital, a qual deverá ser elaborada de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, assinada por seu responsável legal, devendo conter, no mínimo, todos os elementos a 
seguir relacionados: 

6.3.1. Identificação da proponente, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre 
a licitante e o CREMERS; 
6.3.2. Indicação precisa do item ofertado, de acordo com as especificações do objeto 
descritas no Termo de Referência; 
6.3.3. Os valores globais, expressos em Reais (R$) e por extenso; 
6.3.4. 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. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 

6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços.  

6.5.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório 
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para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993; 
6.5.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior 
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, 
concomitantemente com a realização, caso necessário e cabível, de adequação contratual 
do quantitativo necessário, com base no art. 65, I, “b” da Lei nº 8.666, 1993, nos termos do 
art. 63, §2º da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

6.6. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo 
das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no 
art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006. 
6.7. Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo condições da 
proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso 
IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, no art. 72 da Instrução 
Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009. 
6.8. 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.  
6.9. 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.  
6.10. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente, de 
60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura das propostas, o qual, se necessário, 
poderá ser prorrogado mediante concordância dos Licitantes. 
6.11. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas no edital. 
6.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA. 

 
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. 
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. 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 MENOR VALOR GLOBAL. 
7.8. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL, 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 prerrogativa 
do pregoeiro. 
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. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 
ordenação das propostas. 
7.14. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das 
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 
7.15. 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. 
7.16. 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. 

7.16.1. No caso de desconexão por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será 
suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.17. A etapa de lances da sessão pública terá a duração de 5 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 minutos, aleatoriamente, determinado também pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.18. 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. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. 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. 
8.2. 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 6.3 
e seus subitens, no prazo de até 02 (duas) horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico 

8.2.1. 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 licit@cremers.org.br.  

8.3. 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. 
8.4. Na proposta final não serão admitidas alterações nas especificações do objeto em relação 
às apresentadas na proposta inicial. 

mailto:licit@cremers.org.br


 

 
 

8.5. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
8.6. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será 
desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital.  
8.7. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

8.7.1. Contenha vício insanável ou ilegalidade; 
8.7.2. Não atenda às exigências do ato convocatório da licitação 
8.7.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo termo de referência; 
8.7.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível; 

8.8. 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. 

8.8.1. 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.  
8.8.2.  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. 
8.8.3.  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. 

8.9. 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. 

8.9.1. 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. 
8.9.2. 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.  

8.10. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
órgão ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisão.  
8.11. 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, 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.  
8.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a continuidade da mesma. 



 

 
 

8.13. 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. 

8.13.1. 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. 
8.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.14. Para fins de Teste de Conformidade, o Pregoeiro solicitará à ofertante do menor preço que 
demonstre a capacidade de execução dos serviços descritos neste Edital, para verificar se 
atendem aos seus requisitos. 

8.15. 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. 
8.16. 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. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em meio digital pelo 
licitante vencedor na fase de lances, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no 
prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.   

9.1.1. 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 licit@cremers.org.br.  

9.2. A documentação para habilitação e a proposta final atualizada e assinada, 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. 
9.3. 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. 

9.3.1. Os documentos emitidos pela Internet não necessitam ser autenticados, sendo sua 
validade verificada pela equipe de apoio da Comissão de Licitações, quando da análise da 
documentação. 
9.3.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

9.4. 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: 

9.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
9.4.2. 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). 

mailto:licit@cremers.org.br
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 
 

9.4.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2) 
9.4.4. 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. 
9.4.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

9.5. O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá apresentar a seguinte 
documentação de habilitação nas condições seguintes: 
9.6. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE 
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera (modelo Anexo IV). 
9.7. DECLARAÇÃO do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo no Anexo V deste Edital. 
9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.8.2. 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; 
9.8.3. 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; 
9.8.4. 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; 
9.8.5. 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; 
9.8.6. 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; 
9.8.7. 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; 
9.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto 
de autorização; 
9.8.9. 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; 
9.8.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 

 
 

9.9.2. 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; 
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa; 
9.9.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
9.9.7. 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;  
9.9.8. 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. 

9.10. Qualificação técnica 
9.10.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços, mediante a apresentação 
de, no mínimo 01 (um), atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com 
o item pertinente, informando que o sistema de fato atendeu os respectivos clientes em 
características, quantidades e prazos compatíveis com objeto contratado. 

9.10.1.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) conter, no mínimo, 
as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela 
emissão do atestado; identificação do licitante; descrição clara dos serviços 
prestados e que o sistema de fato atendeu os respectivos clientes em características, 
quantidades e prazos. 
9.10.1.2. Pelo menos 01 (um) dos atestados de capacidade técnica 
apresentados deverá ser fornecido por pessoa jurídica com mais de 100 funcionários. 

9.10.2. O licitante, caso não seja a fabricante do software, deverá apresentar autorização 
e/ou licença do fabricante para uso e comercialização do software. 

 
9.11. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.11.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
9.11.2. 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; 
9.11.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um); 

9.11.3.1. O licitante que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral 
(SG) deverá comprovar que possui capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 
5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 



 

 
 

9.11.3.2. 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; 

9.11.4. 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 8.538/15); 

9.12. 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. 
9.13. 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. 
9.14. 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.  

9.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
9.14.2. 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. 

9.15. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.16. 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 9.11.  

9.16.1. Poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto à CELIC ou ao SICAF. 

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.18. 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. 
9.19. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 
10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
10.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

10.1.1. 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. 
10.1.2. 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. 

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
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, em formulário 
eletrônico específico, registrando a síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais 
relacionados à intenção manifestada no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser 
contados ao término daquele prazo. 
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. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 
11.9. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não 
será conhecido. 
11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. 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. 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
 
13. DO TERMO DE CONTRATO 



 

 
 

13.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da CONTRATANTE até o limite de 60 
(sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.  
13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  
13.3. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
14.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo I do Edital. 

 
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. DO PAGAMENTO 
16.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Temo de Referência. 

  
17. DO REAJUSTE 
17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/ 

adjudicatário que:  
18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
18.1.2. Apresentar documentação falsa; 
18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
18.1.5. Não mantiver a proposta; 
18.1.6. Cometer fraude fiscal; 
18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
18.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
18.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 



 

 
 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666 de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999. 
18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
18.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
19.2. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço Av. Princesa Isabel 
nº 921, bairro Santana, Porto Alegre/RS, dirigida ao setor de Licitações e Compras.  
19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas; 
19.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 
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 de expediente normal, subsequente ao ora fixado; 
20.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exclui-se o dia do início 
e inclui-se o do vencimento, e considera-se 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 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, após o término da disputa, tornando-se disponível ao acesso por 
qualquer cidadão. 
20.6. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
20.7. 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. 



 

 
 

20.8. 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. 
20.9. 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 posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta de preços ou da 
documentação de habilitação. 
20.10. 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. 
20.11. 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. 
20.12. 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. 
20.13. Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que: 

20.13.1. Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu 
entendimento; 
20.13.2.  Não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições 
nele não previstas;  
20.13.3. Forem manifestamente inexequíveis. 

20.14. 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. 
20.15. 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. 
20.16. 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.  
20.17. 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. 
20.18. A licitante vencedora, após a contratação, ficará obrigada a realizar os serviços de acordo 
com o objeto do presente pregão descrito no anexo I. 
20.19. 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, Porto Alegre/RS, nos dias úteis, no horário das 09 às 18 horas, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 
20.20. 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; 
20.21. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as 
disposições do primeiro. 
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. 

http://www.cremers.org.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/


 

 
 

20.23. Acompanham este edital os seguintes anexos: 

ANEXO I   – Termo de Referência; 

ANEXO II  – Minuta do Termo de Contato de Prestação de Serviços 

ANEXO III – Valores de Referência  

ANEXO IV – Declaração de Inidoneidade  

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

ANEXO VI  – Modelo de Proposta de Preços  

 
Porto Alegre, 18 de dezembro de 2019. 

 
 
 

Alfredo Rosa da Silva 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ANEXO I 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
1.1.O objeto da presente licitação é contratação de licença de uso perpetua de sistema integrado 
(ERP) e fornecimento de serviço especializado de migração de dados, implementação, 
parametrização, treinamento, atualização e suporte de software de gestão de RH para execução 
de diversas rotinas de gestão de pessoas, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. Considerando-se a necessidade de melhorar o desempenho interno dos processos 
de Gestão de RH e a interação deste setor com todos os funcionários do CREMERS, 
considerando às normas estabelecidas pela administração pública vê-se necessária a 
implantação de uma solução sistêmica padronizada que a realização de procedimentos e 
processos relacionados às atividades de gestão de pessoas celetista normatizado pelo decreto 
lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943. 
2.2. Contratação do serviço de software de Gestão de RH é fundamental para garantir 
que o CREMERS possa atender às determinações da administração pública de forma produtiva, 
unificada e integrada. Justificando assim a contratação do serviço pela necessidade de 
padronização dos processos com ferramenta unifica. 
2.3. Por fim, este termo de referência expressa a preocupação do CREMERS em agir 
com transparência na condução do referido processo e em oferecer aos interessados todas as 
informações necessárias para que possam compreender suas dimensões institucional e 
administrativa. 
 
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. O projeto de modernização apresentado neste Termo de Referência adota como base legal: 
3.1.1. A decisão definitiva adotada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 1.717, que 
reconhece a natureza de autarquia aos Conselhos de Fiscalização Profissional, tendo sido 
superados os artigos da Lei nº 9.649/98, que dispunham em contrário; 
3.1.2. A determinação do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que sujeita os entes da 
administração pública à regra de acesso a cargos mediante concurso público e o controle do 
Tribunal de Contas da União e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; 
3.1.3. A CLT, de 1° de maio de 1943, cujas normas de trabalho são seguidas pelos demais 
Conselhos Regionais de Medicina. 
 
 
4. DA 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. 
 
 
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 
5.1.  Fornecimento de licença perpétua de software de gestão informatizado tipo ERP para 
execução de diversas rotinas integralizadas de Gestão de Pessoas referentes ao Departamento 
Pessoal (DP) e Recursos Humanos (RH). 
5.2. Serviço de hospedagem em nuvem da aplicação e banco de dados do software de gestão  
5.3. Serviços de implantação/configuração e parametrização das regras atuais 
5.4. Treinamento e capacitação dos usuários no software de gestão 
5.5. Serviço de migração de dados do sistema atual para o novo software de gestão 
5.6. Serviço de integração dos dados com sistemas atuais 
5.7. Horas técnicas 
5.8. Atualizações e suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva visando atender as 
demandas CREMERS. 

5.9. Das Quantidades Estimadas: 

ITENS DESCRIÇÃO QUANTIDADES 

1 LICENÇA DE USO DO SISTEMA 4 LICENÇAS 

2 HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS 60 MESES 

3 IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO 1 

4 TREINAMENTO 50h 

5 MIGRAÇÃO DE DADOS  1 

6 INTEGRAÇÃO COM DEMAIS SISTEMAS   1 

7 HORAS TÉCNICAS   1000h 

8 ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO  60 MESES 

5.9.1. Os itens técnicos estabelecidos abaixo deverão ser atendidos em sua totalidade 
Todos os serviços estipulados deverão ser executados por uma única pessoa jurídica, sendo 
desta a total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas. 
 
5.10. Licença de uso de sistema: 
5.10.1. Licença perpétua de uso de sistema contemplando os requisitos a seguir: 
 
5.10.2. Módulo Controle Cadastral 

Permitir cadastrar e manter controle de dados cadastrais de Delegacias do Conselho 
(escritórios regionais), Profissionais, Pessoas Jurídicas e suas filiais, Pessoas Físicas, 
Entidades de Classe, Órgãos da administração pública, entre outros. 

Cadastros devem estar disponíveis para visualização em todos os demais módulos que 
sejam necessários para executar operações para estes cadastros. 

Cadastros devem permitir manter controle de: 

Dados cadastrais básicos (documentos de identificação com seus respectivos dados, 
filiação, endereços múltiplos, telefones múltiplos, e-mails) 

Área de Atuação; 

Dados de Formação e Especializações; 



 

 
 

Situações cadastrais; 

Manutenção dos Cadastros com históricos das alterações; 

Permitir o registro do funcionário com matrícula numérica sequencial com limite mínimo 
de seis dígitos. 

Permitir o controle de matrículas e fichas de registros de forma automática. 

Permitir Upload (carregar) de arquivos nos formatos jpeg, jpg, png, bmp e pdf. 

Permitir aos usuários salvar em txt, pdf, csv ou xls dados cadastrais, conforme tabela de 
permissões. 

Permitir emissões dos seguintes Relatórios: 

 Relatório de etiquetas de correspondência; 

 Relatório de estatística de registros por situação cadastral e financeira; 

 Emissão de Relatório dados Cadastrais (espelho cadastral, financeiro, jurídico, 
protocolo); 

 Criação de relatórios conforme demanda do setor (funcionários) em interface 
simples e amigável; 

Permitir opção para receber (Sim/Não) e-mail no cadastro. 

Permitir opção para enviar senha ao registrado para acesso aos serviços na web 
(internet). 

Permitir gerar quadro de lotação e número de funcionários. 

O cadastro funcional deve ser compatível e/ou customizável com a estrutura de cargos, 
funções, lotação, jornadas, centro de custo e todos os normativos vigentes da Instituição. 

Oferecer mecanismo de pesquisa de funcionários por qualquer parte do nome, número de 
matrícula ou unidade. 

 
5.10.3 Módulo  Gestão de RH: 
5.10.3.1 Folha de Pagamento 

Ter a possibilidade de cadastrar setores com seus responsáveis e funcionários. 

Permitir o cadastro e controle de autônomos, estagiário e temporários no sistema, 

Permitir o registro de dados pessoais, de endereço e documentação de pessoas que 
possuam ou já possuíram vínculo funcional com a instituição. 

Permitir o acionamento de rotinas específicas de movimentação de pessoal 
(promoções, transferências, frequência, afastamentos, rescisão de contrato e 
lançamentos para os cálculos) de forma direta e de acordo com os níveis de permissão 
de acesso. 

Realizar cálculos em conformidade com todos os instrumentos legais vigentes (leis, 
decretos, jurisprudências, normas regulamentadoras, CLT) relacionados às rotinas de 
Gestão de Pessoas (DP e RH). 

Permitir parametrizar cálculos no sistema, por exemplo, cálculos com índices de 
incidência diferenciados de acordo com cada provento recebido pelo funcionário 
pagante. 

Permitir realizar cálculo segmentado por diversos tipos de parâmetros, a saber: 
regionais, diretorias, departamentos, cargos, vínculo empregatício, grupo de 
funcionários e individual. 

Permitir o cálculo instantâneo nas movimentações salariais (contracheque, recibo de 
férias) quando ocorrer um novo lançamento, ou seja, havendo, por exemplo, alguma 



 

 
 

inserção de desconto após o contracheque calculado, o módulo de folha de pagamento 
deverá recalculá-lo automaticamente. 

Permitir o cálculo de folha retificadora e a diferença nos casos de reajustes retroativos 
ou por motivo de mudança do tipo de afastamento. 

Permitir a parametrização dos cálculos de desconto de pensão alimentícia, por 
exemplo, em percentual, customizando os proventos a serem submetidos ao desconto 
em relação ao recibo do funcionário (contracheque, recibo de férias) incluindo os 
devidos encargos e considerando as devidas deduções quanto necessários. 

Permitir realizar simulação de cálculo rescisório. 

Permitir calcular rescisão para o mês seguinte sem interferência no mês atual. 

Permitir calcular rescisão após o fechamento da folha de pagamento. 

Permitir a identificação dos eventos que serão disponibilizados para cálculo da folha de 
pagamento do funcionário. 

Realizar cálculos até equalizar os valores de descontos de pensão alimentícia e 
imposto de renda para os casos em que a base de cálculo incidir sobre o valor líquido. 

Permitir o cálculo de folhas complementares nos casos de adiantamentos de proventos 
e benefícios não lançados na folha de pagamento do mês anterior e que deverão 
transitar na folha de pagamento do mês seguinte. 

Permitir incidência de tributos, proporcionalidade da rubrica, fórmula de cálculo, 
ocorrência de Pagamento (fixa ou não), dependências, compatibilidades entre rubricas, 
dentre outras, permitindo que as mesmas sejam associadas a um funcionário ou grupo 
de funcionários. 

Permitir a parametrização de cálculos para pensões alimentícias com base, por 
exemplo, no salário bruto, líquido ou no salário mínimo. 

Permitir a criação de complementos de verbas (proventos, descontos, adicional, 
gratificação) para serem inseridos em lote (vários funcionários ao mesmo tempo) ou 
individualmente (num funcionário) pelo usuário administrador (usuários da área de 
Gestão De Pessoas). 

Permitir o atendimento dos calendários oficiais (municipal, estadual/distrital e federal) 
em relação aos feriados e pontos facultativos para controle de descontos de benefícios 
e de descanso semanal remunerado (DSR). 

Apresentar no contracheque ao usuário administrador a memória de cálculo para cada 
evento (proventos e descontos) demonstrando o método de cálculo no próprio 
contracheque quando clicado sobre o evento. 

Permitir pagar benefícios e folhas separadamente, possibilitando, também, a opção do 
tipo de benefício e folha para o pagamento. 

Permitir a geração e retorno dos arquivos de folha de pagamento, em conformidade 
com o layout do banco conveniado ao CREMERS e adequação dos layouts 
estabelecidos pelos bancos para efetivação de pagamentos salariais. 

Permitir as alterações de salário, setores, cargos e funções em lote. 

Possuir o envio de alertas automáticos, parametrizáveis pelo sistema, por meio de e-
mails para o usuário da área de Gestão de Pessoas com informações a respeito de 
prazos e processos relacionados às atividades de Gestão de Pessoas, por exemplo, 
vencimento de férias, prazo de pagamento de verbas trabalhistas, periódicos. O 
sistema deve disponibilizar a opção de configurar a periodicidade do envio desses 
alertas podendo ser diário, semanal, mensal ou customizado. 



 

 
 

Permitir controle e manutenção para lançamento de valores para pagamento por meio 
do recibo de pagamento de autônomo (RPA). 

Permitir o registro sequencial numérico ilimitado e com contagem automática de RPA 
no sistema. 

Emitir guia de tributos referentes aos pagamentos de RPA. 

Permitir a realização de provisões como salário a pagar e férias a receber para 
programação de custos com pessoal, podendo ser individual (por funcionário) ou 
coletivo (todos os funcionários cadastrados no sistema), disponibilizando ao usuário 
administrador a opção de aproveitamento dos valores provisionados para os 
respectivos processos de pagamento seguintes (salários e férias, por exemplo) ou para 
simples simulação, valores provisórios/descartáveis. 

Permitir a contabilização dos proventos e descontos concernentes às movimentações 
salariais (folha de pagamento, recibo de férias, verbas trabalhistas), possibilitando a 
validação de inconsistências e importação de planilhas flexível ao layout contábil 
adotado no CREMERS. 

Permitir a geração do arquivo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) para o correto envio atendendo todos os parâmetros, formatos e 
periodicidade legais estabelecidos pelos instrumentos legais da Administração Pública 
vigentes. 

Permitir a geração de guias tributárias federais (DARF) de acordo com os códigos da 
Receita Federal Brasileira, como 0561, 0588, 8301, e atendendo todos os parâmetros, 
formatos e periodicidade legais estabelecidos pelos instrumentos legais da 
Administração Pública vigentes. 

Permitir a geração de guias previdenciárias (GPS) de acordo com os códigos da 
Receita Federal Brasileira, como 2402, e atendendo todos os parâmetros, formatos e 
periodicidade legais estabelecidos pelos instrumentos legais da Administração Pública 
vigentes. 

Permitir a geração da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e do arquivo para envio 
pelo SEFIP das informações relativas ao FGTS e Previdência Social atendendo todos 
os parâmetros, formatos e periodicidade legais estabelecidos pelos instrumentos legais 
da Administração Pública vigentes. 

Permitir a geração de guia de recolhimento rescisório de FGTS (GRRF) atendendo 
todos os parâmetros, formatos e periodicidade legais estabelecidos pelos instrumentos 
legais da Administração Pública vigentes. 

Permitir a parametrização do desconto de contribuição sindical dos funcionários de 
forma automática e/ou manual no mês determinado de cada ano. 

Permitir a emissão da guia de recolhimento sindical. 

Emitir relatórios de auditoria dos valores recolhidos quanto à contribuição sindical. 

Permitir a geração de arquivo em lote referente ao cadastro/registro no Programa de 
Integração Social (PIS), segundo o layout da Caixa Econômica Federal (CEF), dos 
funcionários com ausências no PIS para o respectivo ajuste e, após, inclusão 
automática no sistema. 

Permitir a geração do arquivo no formato estabelecido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. 



 

 
 

Permitir a geração do arquivo da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(DIRF) para o correto envio atendendo todos os parâmetros, formatos e periodicidade 
legais estabelecidos pelos instrumentos legais da Administração Pública vigentes. 

Permitir a geração do arquivo da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para o 
correto envio atendendo todos os parâmetros, formatos e periodicidade legais 
estabelecidos pelos instrumentos legais da Administração Pública vigentes. 

Permitir realizar simulação de folhas de pagamento coletiva ou individual, por 
competência ou por funcionários. 

Permitir validação automática do dígito verificador de PIS, PASEP, CPF e RG em todos 
pontos do sistema onde estas informações sejam tratadas. 

Permitir a reintegração de funcionário, assegurando todas as informações e benefícios 
anteriores. 

Permitir a emissão de relatórios periódicos, individuais e coletivos dos funcionários em 
férias. 

Permitir inserir verbas fixas (descontos e proventos) individual, por funcionário, para 
que as verbas sejam consideradas automaticamente nos recibos salariais mensais. 

Permitir no módulo de empréstimo consignado o controle de empréstimos bancários, 
gerenciando múltiplas parcelas automaticamente com exposição no contracheque do 
número de cada parcela paga (x) e a respectiva quantidade de parcelas faltantes (y), 
conforme este diagrama: “x/y”. Caso o funcionário possua mais de um empréstimo 
consignado, permitir a apresentação dessas informações individuais no contracheque, 
ou seja, expor separadamente no recibo salarial o “x/y” de cada parcela a ser 
descontada. 

Permitir importar arquivos referentes aos extratos de descontos mensais de 
empréstimos consignados emitidos pelas instituições bancárias que possuem convênio 
com o CREMERS. 

Permitir o cadastro, manutenção, controle de tabelas de verbas (rubricas) e a 
incorporação da legislação estadual, federal e resoluções, atuais, anteriores e futuras, 
que interfiram no processamento da folha de pagamento. As tabelas deverão conter a 
informação do período de vigência das mesmas, limites valores mínimos e máximos ou 
faixas). Exemplos de tabelas: Imposto de Renda, INSS, dentre outras, todas com 
reflexos automáticos na folha de pagamento. 

Permitir a confecção periódica de escala de férias dos funcionários. 

Validar o número mínimo e máximo de dias de gozo de férias conforme CLT. 

Validar se determinado funcionário tem direito a gozo de férias. 

Permitir a manutenção de cancelamento de gozo de férias. 

Permitir o cadastro e controle de interrupção de férias. 

Permitir o controle dos prazos referentes aos vencimentos dos períodos aquisitivos 
para concessão de férias conforme CLT. 

Permitir alerta automático de vencimento de período aquisitivo de férias (último prazo), 
de forma parametrizada. 

Permitir a emissão de aviso de férias. 

Permitir a emissão de recibo de férias. 

Permitir a emissão de relatórios periódicos, individuais e coletivos dos funcionários em 
férias. 



 

 
 

Permitir a geração e a manutenção do histórico dos períodos aquisitivos e dos períodos 
de férias. 

Possibilitar a geração de relatórios referentes às inconsistências de dados na marcação 
de férias. 

Permitir a geração de relatórios individuais de pagamento de adiantamento de férias. 

Deverá conter workflow para o processo de aprovação de férias com 3 passos: geração 
do documento de férias, aprovação Diretoria de Administração e Finanças, retorno à 
Coordenadoria de Recursos Humanos para finalização dos processos; podendo, estes 
fluxos, serem realinhados na implantação. 

Permitir a atualização automática no quadro efetivo de vagas quando das ocorrências 
de movimentação de pessoal: admissão, promoção, rescisão de contrato. 

Permitir a anexação em repositório do banco de dados de documentos do funcionário, 
no mínimo, em formatos como DOC, PDF e JPG. 

Permitir a impressão de relação de documentos necessários para o ato da admissão 
num único relatório. 

Permitir o gerenciamento de prontuário do funcionário no sistema, possibilitando, por 
exemplo, o cadastro de ocorrências como licença maternidade, auxílio doença, 
parametrizáveis para o devido desconto. 

Permitir, para cada vínculo empregatício com a instituição, controle de cargo, nível, 
função e centro de custo. 

Permitir a atualização, confecção de etiquetas e relatório de atualizações referentes à 
CTPS. 

Permitir a contagem do prazo legal (responsabilidade da empresa e responsabilidade 
do INSS conforme legislação vigente) para pagamento dos atestados médicos e 
licenças junto à Previdência Social. 

Permitir emissão de requerimento de benefício por incapacidade e último dia 
trabalhado. 

Permitir a vinculação de responsáveis (em vários níveis: diretores, assessores, 
coordenadores, chefes de setores, supervisores) em cada nível da estrutura 
organizacional, identificando os subordinados diretos e indiretos. 

Possibilidade de cadastrar mais de um pensionista para um mesmo funcionário. 

Permitir lançamentos de rubricas que serão processadas em datas futuras. 

Permitir a geração de simulações (impacto na folha) de aumento salarial por cargo e 
mudança de valores de faixa salarial. 

Permitir o controle, manutenção e gerenciamento de licença amamentação conforme 
legislação vigente. 

Permitir o controle dos prazos referentes aos vencimentos dos períodos aquisitivos 
para concessão de férias conforme CLT com emissão de alertas para vários níveis 
(funcionário, setor de gestão de pessoas e gestor da área). 

Permitir a definição de política salarial diferenciada, com livre definição de tabelas, 
faixas e níveis. 

Permitir, para cada vínculo empregatício com a instituição, controle de cargo, nível, 
função e custo. 

Permitir a vinculação de responsáveis (em vários níveis: diretores, assessores, 
coordenadores e supervisores) em cada nível da estrutura organizacional, identificando 
os subordinados diretos e indiretos. 



 

 
 

Permitir o controle da situação funcional na instituição. 

Permitir acesso a ferramentas, relatórios e ou rotinas para conferências da folha, em 
qualquer nível da estrutura organizacional da contratante. 

Permitir a geração de relatórios para emissão de holerite, arquivo bancário (de acordo 
com layout bancário) e folha de pagamento analítica. 

Permitir o gerenciamento de horas extras, adicional noturno, dentre outros, para 
composição dos cálculos de médias. 

Permitir consultas e emissão de relatórios relacionados à frequência, assiduidade, 
pontualidade, dados pessoais e dados de pagamentos. 

Permitir a manutenção de informações relacionadas a outros vínculos empregatícios 
para efeito de recolhimento do INSS do funcionário. 

Todos os registros deverão ser armazenados em histórico com trilha de auditoria. 

 
5.10.3.2 Registro de Ponto 

Compatível com Relógios pontos REP. 

Permitir realizar configuração da gestão do tratamento de ponto de funcionários pelo 
usuário administrador (usuários da área de Gestão de Pessoas). 

Gerir o tratamento das marcações de pontos e horários. 

Coletar as marcações (entradas, saídas e marcações intermediárias) que ocorrem 
através de coletores de registros biométricos de ponto (relógios de ponto ou 
controladores de frequência). 

Comunicar, bem como coletar dados e registros de ponto do Sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto (SREP) com o módulo de gestão de ponto online. 

Efetua validações em tempo real com o módulo de gestão de ponto, tais como 
afastamento, faixa horária, intervalo de refeição e Interjornada. 

Permitir a criação de agendamentos para a importação das marcações para o módulo 
de gestão de ponto, como também, configurar que os registram possam também ser 
importados de forma automática de todos os equipamentos de registro biométrico de 
ponto. 

Permitir a importação das marcações de forma manual ao usuário administrador. 

Permitir cadastrar diversos horários/jornadas de trabalho e escala de trabalho para 
cargos distintos. 

Possuir formas de indicação de tratamento de eventuais horas suplementares e/ou 
faltantes com possibilidades de classificação das mesmas pelo usuário administrador. 

Permitir ao usuário administrador acrescentar informações para complementar 
eventual omissão nos registros diários ou indicar marcações indevidas. 

Disponibilizar ao usuário administrador criar motivos pré-cadastrados para justificativas 
de faltas/atrasos no ponto. 

Permitir o tratamento de horas abonadas ou faltas justificadas mediante indicação de 
motivo pré-cadastrado. 

Permitir que os usuários comuns solicitem de forma eletrônica tratamento das exceções 
e inconsistências nos registros diários do ponto podendo ser aprovadas ou rejeitadas 
eletronicamente pelo gestor da área e/ou por outros envolvidos no fluxo interno 
oferecendo ferramentas que comporte parametrizar o fluxo dessas aprovações. 



 

 
 

Permitir o gerenciamento de jornadas de turno com obrigatoriedade de trabalho em 
feriados, jornadas com controle apenas por carga horária (com ou sem limites definidos 
no dia) e jornadas flexíveis com períodos de flexibilização. 

Permitir para todas as jornadas a identificação de marcação de refeição opcional ou 
obrigatória. 

Permitir alocação das ocorrências no dia da jornada ou nos dias em que realmente 
aconteceram. 

Possuir extrato de acompanhamento do saldo do banco de horas. 

Permitir lançamento manual de ocorrências não geradas pelo sistema no banco de 
horas. 

Permitir análise geral do ponto desde análises individuais de cada funcionário como 
também análise das ocorrências pelos usuários comuns. 

Permitir consultas e emissão de relatórios relacionados à frequência, assiduidade, 
pontualidade.. 

Permitir a manutenção das ocorrências de frequência (faltas, licenças, afastamentos, 
horas extras, abonos, saídas antecipadas, saídas intermediárias, intervalos, 
intrajornada, Interjornada). 

Permitir a parametrização em relação ao tempo de tolerância diário na marcação do 
ponto conforme cenário atual e legislação vigente. 

Permitir a parametrização de alertas de irregularidades como: horas extras não 
autorizadas, entradas antecipadas, saídas antecipadas, descanso intrajornada, dentre 
outros. 

Permitir a emissão de relatórios acerca dos índices de atraso, individual e/ou 
segmentado por setor. 

Permitir o controle e a visualização da escala de trabalho. 

Permitir o lançamento automático de dia faltoso para frequência diária dentro do prazo 
legal permitido. 

Permitir ao gestor acertar a frequência diária dentro do prazo legal exigido, bloquear 
automaticamente as frequências não liberadas, retificar frequências erroneamente 
lançadas. 

Permitir a manutenção de todas as ocorrências passíveis de lançamento de frequência. 

Permitir ao gestor de cada área consultar a frequência dos seus subordinados. 

Permitir que gestores específicos consultem as frequências de todos os funcionários. 

Permitir aos diretores, assessores, coordenadores, supervisores e outros funcionários 
gestores visualizar as pendências que estejam alocadas aos seus liderados 
parametrizado pelo usuário administrador. 

Permitir aos funcionários consultar e imprimir seu ponto mensal. 

Permitir a manutenção de horas extras/banco de horas a partir de registros de 
entrada/saída dos funcionários. 

Permitir workflow para o processo de autorização de horas extras com 3 passos: 
geração do documento de solicitação, aprovação Diretoria de Administração e 
Finanças, retorno à Coordenadoria de Recursos Humanos para finalização dos 
processos; podendo, estes fluxos, serem realinhados na implantação. 

Permitir aos funcionários informarem as ocorrências acontecidas nos dias em que não 
houver registros de chegada/saída com a aprovação da chefia imediata. 



 

 
 

Permitir consulta ao banco de horas para visualização de todas as ocorrências de 
crédito/débito do banco de horas e o saldo final do funcionário. 

Permitir consulta às horas extras. 

Permitir a parametrização de alertas de divergências como: hora excedente acima do 
permitido pela legislação, descanso intrajornada dentro dos limites determinados pela 
legislação, Interjornada, faltas, atrasos, saídas antecipadas, informação de 
funcionários iniciando horas extras, trabalho continuo acima do permitido pela 
legislação, entrada antecipada, saída antecipada, alteração de jornada e marcações 
impares. 

Permitir a geração de relatórios individuais e coletivos de divergências nas marcações 
de ponto. 

Atender integralmente à Portaria MTE 1510/09. 

Permitir o controle dos funcionários dispensados do ponto. 

Permitir ao gestor cadastrar se a falta do funcionário será abonada, descontada ou 
debitada do banco de horas. 

Permitir o cadastro de feriados estaduais e federais, gerenciamento de pontes e 
compensações, bem como possibilitar o seu controle e manutenção. 

Permitir a parametrização de compensações dentro de um período a ser estabelecido 
pela empresa (diárias, mensais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais, anuais e 
outros). 

Permitir o cadastramento individual ou coletivo de justificativas de ponto. 

Permitir o lançamento de diversas justificativas para um mesmo dia de trabalho. 

Permitir o controle de abono referente à doação de sangue. 

Permitir a visualização de todos os eventos de todos os equipamentos (Relógios de 
Ponto) no sistema. 

Permitir a inclusão, exclusão e o controle das jornadas de trabalho em conformidade 
com o cenário atual. 

Permitir a associação/vínculo dos funcionários à determinada jornada de trabalho. 

Todos os registros deverão ser armazenados em histórico. 

 
 
5.10.4. Módulo de benefícios 

Permitir o cadastro, configuração de regra, parametrização e gerenciamento de benefícios 
como vale refeição e alimentação, vale transporte, assistência médica, odontológico. 

Permitir a importação de arquivos de vale transporte e outros benefícios. 

Permitir controle da compra do vale transporte, levando em consideração as ocorrências 
relacionadas a cada funcionário, propiciando o cálculo correto da quantidade de vales a 
serem adquiridos de acordo com a legislação vigente. 

Realizar o cálculo relativo ao desconto em folha de pagamento dos benefícios vigentes, 
levando-se em consideração o valor gasto na compra e o porcentual máximo a ser 
descontado, além de efetuar os cálculos de desconto em rescisão de contrato, conforme 
as regras vigentes. 

Permitir a parametrização e realizar os cálculos do percentual nominal a ser descontado 
do funcionário. 



 

 
 

Permitir a identificação dos funcionários afastados, de modo que esta informação gere um 
relatório quanto à obrigatoriedade de deposito identificado por parte do funcionário para a 
manutenção do plano de saúde. 

Permitir a geração de relatório para controle de idade dos filhos dos titulares que atingirem 
21 anos e dos que, na condição de estudante, atingirem 24 anos, para fins de 
desligamento de dependência do benefício. 

Permitir a inclusão, exclusão, bem como geração de relatórios de associados, tipos de 
planos e valores relacionados às parcelas dos funcionários optantes. 

Permitir a geração de relatórios referentes aos funcionários afastados junto ao INSS, bem 
como a manutenção destas informações. 

Permitir a geração de relatórios dos funcionários que utilizam o vale transporte, 
segmentando os dados de acordo com local de trabalho, diretorias e fornecedores. 

Permitir a geração de relatórios de custos decorrentes da compra do vale transporte, 
segmentando os dados de acordo com o local de trabalho, diretorias e fornecedores. 

A parametrização de todas as informações deve ser feita com base na legislação vigente. 

Permitir gerar relatório referente aos cancelamentos do referido vale. 

Permitir a geração de relatório referente aos funcionários ausentes, justificada ou 
injustificadamente, e da respectiva quantidade de faltas em determinado mês. 

Permitir gerar relatório referente às mudanças de local de residência dos funcionários. 

Realizar a parametrização das regras para apuração de número de dias para a compra 
do referido vale. 

Permitir, conforme norma vigente, o cálculo de dias que determinado funcionário, ainda 
que afastado, teria direito ao referido benefício. 

 
 
5.10.4.1. Dependentes 

Permitir o cadastro e o controle de dependentes, inclusive com o tipo de dependência. 

Permitir o controle da vigência da dependência. 

Permitir o cadastro de registro dos dependentes para Imposto de Renda, com número de 
CPF. 

Permitir o cadastro de registro dos dependentes para convênio médico. 

Permitir consultas e emissão de relatórios relacionados às informações dos dados 
pessoais dos dependentes. 

 
5.10.4.2. Estagiários 

O sistema de atender integralmente a lei 11.788/2008 que regulamenta o estágio. 

Permitir a inserção das informações pertinentes do estágio, por exemplo, dados pessoais 
do estagiário, agente integrador, supervisor do estágio, instituição de ensino, coordenador 
do curso e unidade concedente. 

Permitir a manutenção da formação escolar do profissional/estagiário. 

Permitir a manutenção de dados bancários de estagiários. 

Permitir o controle de presença e pagamento de estagiários. 

Permitir consultas e emissão de relatórios relacionados aos dados pessoais, dados de 
pagamentos, evolução profissional (histórico). 

Permitir controlar os vencimentos de contratos de estagiários, gerando alertas via e-mail 
com antecedência parametrizada. 



 

 
 

Permitir o controle dos recessos obrigatórios de forma automática de acordo com a lei do 
estagiário. 

Permitir fazer cálculos de pagamentos das bolsas e benefícios. 

 
5.10.4.3. Controle de afastamentos 

Permitir consultas e emissão de relatórios de todos os tipos de afastamento do funcionário, 
inclusive férias. 

Permitir o cadastro de tipos de licenças que venham a interferir em indenizações de férias. 

Permitir o controle de tipos de estabilidades conforme regras da CLT. 

Permitir o controle de afastamentos legais, conforme artigo 473 da CLT. 

Validar conforme legislação trabalhista os períodos de afastamento para a concessão de 
férias. 

Permitir a manutenção e controle de licenças e afastamentos, inclusive as recebidas do 
sistema do INSS 

Permitir a contagem do prazo legal (responsabilidade da empresa e responsabilidade do 
INSS conforme legislação vigente) para pagamento dos atestados médicos e licenças 
junto à Previdência Social. 

O sistema deve permitir o controle antecipado dos casos passiveis de encaminhamento à 
perícia do INSS (diversos afastamentos que culminam em licença médica conforme 
legislação vigente). 

O sistema deve permitir o controle de afastamentos dos profissionais por doenças 
conforme legislação vigente. 

Permitir emissão de requerimento de benefício por incapacidade e último dia trabalhado. 

 
 

5.10.4.4. Gestão de desempenho e progressão funcional 

Permitir a criação de formulários de avaliação de desempenho para serem sua efetiva 
implantação eletrônica por meio do módulo interativo do funcionário. 

Possibilitar parametrizar os formulários de avaliação para diversos métodos de avaliação 
de desempenho, por exemplo, auto avaliação ou avaliação de desempenho 360º. 

Permitir customizar no conjunto de funcionário da instituição os avaliadores e avaliados. 

Permitir customizar os tipos de progressões e as regras para cada progressão. 

Controlar interstícios a partir da última progressão por desempenho para habilitação. 

Calcular as ponderações das notas. 

Calcular média das notas por cargos e geral. 

Arquivar formulário e notas das avaliações. 

Emitir relatórios de classificação geral por notas, por notas de cada avaliador, por notas 
por cargos e por unidade organizacional. 

Controlar interstícios para progressão por tempo de serviço para habilitação. 

Permitir inserção de dados que participarão dos critérios de progressão 

. 
 
5.10.4.5. Medicina do trabalho 

Emitir a CAT (comunicação de acidentes de trabalho) 

Emitir o PPP (perfil profissiográfico previdenciário) 

Permitir controlar acidentes pessoais ocorridos na instituição. 



 

 
 

Permitir no modulo de medicina do trabalho controlar ocorrências e acidentes, mantendo 
o registro histórico dos motivos, agentes causadores, pessoas envolvidas, dias de 
inatividade e custos decorrentes. 

Permitir o controle de exames ocupacionais e exames complementares vencidos e a 
vencer, considerando retorno de afastamento, transferência de local, cargo ou função. 

Permitir o registro e controle dos atestados médicos e comunicado de acidente de trabalho 
(CAT) dos funcionários com a devida integração com o módulo de folha de pagamento e 
o módulo de gestão de ponto. 

Permitir gerar relatórios legais (PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP e dentre outros) e 
personalizados. 

Permitir a Gestão de Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) (NR9), 
possibilitando a parametrização dos campos de acordo com a necessidade apresentada. 

Permitir a Gestão de Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
(NR7), possibilitando a parametrização dos campos de acordo com a necessidade 
apresentada. 

Permitir o registro e controle do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 
(LTCAT). 

Permitir o gerenciamento de todos os riscos ambientais apresentados no trabalho, 
associando os mesmos a cada tarefa/função/cargo exercidos que possam causar 
acidentes e/ou doenças do trabalho, além dos respectivos controles de atividades, função 
insalubre e/ou periculosa. 

Permitir o envio das convocações aos funcionários por e-mail para exames médicos 
ocupacionais e complementares. 

Permitir a emissão de relatórios com estatísticas das doenças, acidentes, atestados 
médicos e afastamentos, permitindo aos profissionais da área maior estudo e prevenção 
de suas causas. 

Permitir gerar ASO utilizando a integração dos dados do Setor de Gestão de Pessoas 
(cargos/riscos ocupacionais). 

Permitir o controle de entrega dos exames. 

Possibilitar o cadastro das fichas médicas dos servidores, incluindo exame médico 
admissional. 

Permitir a geração de relatório personalizado dos índices de absenteísmo, fornecendo a 
identificação dos principais fatores causadores desta ocorrência. 

Todos os registros deverão ser armazenados em histórico. 

 
 
5.10.4.6. ESocial 

Ser compatível com eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas), estando em pleno funcionamento perante a esta 
plataforma para o correto envio das informações pertinentes ao governo federal 
atendendo todos os parâmetros, formatos e periodicidades legais estabelecidos pelos 
instrumentos legais da Administração Pública vigentes. 

Atender integralmente a legislação do eSocial. 

Permitir a geração de relatório para controle de idade dos filhos dos titulares que atingirem 
21 anos e dos que, na condição de estudante, atingirem 24 anos, para fins de 
desligamento de dependência do benefício. 



 

 
 

Deverá ser passível de integração com o e-Social e poder realizar a recepção, geração, 
gestão e envio de todos os arquivos (mensageria), inclusive de arquivos gerados por 
outros softwares, desde que o formato XML do eSocial. 

Permitir fazer a governança dos eventos e transmissões, realizando o controle de 
protocolos de retorno. 

Fazer a consistência dos layouts antes do envio. 

Contemplar qualquer alteração legal. 

 
5.10.4.7. Gerador de relatórios 

Possuir a funcionalidade de extração de informações e integração via WebService 
contemplando a geração de arquivos em todos os módulos cabíveis do sistema. 

Permitir emitir relatórios em tela, impressos ou salvos no mínimo nestas extensões de 
arquivo: CSV, TXT, XLS e PDF. 

Permitir gerar e emitir relatórios nos formatos de arquivos do item acima com gráficos e/ou 
com fórmula de cálculo e publicar e executar relatório em tempo real através do módulo 
de autoatendimento, respeitando o perfil de acesso do usuário, inclusive restrição à 
visualização de salário. 

Disponibilizar ferramenta de criação de relatórios com interface amigável e eficiente. 

Permitir consulta de dados e impressão de relatórios em período já encerrado. 

Permitir a geração de relatórios com opção de escolha dos dados, customização de 
relatório, por exemplo, relacionado a índices de absenteísmo. O gerador de relatórios deve 
permitir salvamento de templates em uma biblioteca para uso posterior. 

 
5.10.5. Módulo interativo do funcionário (web e app) 

Disponibilizar para o colaborador pelo módulo interativo dos usuários: 

 Contracheque e recibos de férias 

 Registro de ponto 

 Resultado de avaliações 

 Registro de solicitações 

 Justificativa de ocorrências de ponto 

 Consultar sua própria frequência 

 Banco de horas e todas as ocorrências de crédito/débito 

 Controle de exames médicos 

 Normativos internos da instituição 

 Visualizar histórico de férias 

 Simular e solicitar férias e rescisão 

 Alterar férias mediante validação 

 Solicitação de benefícios 

 Visualização e controle dos dependentes 

 Informe de rendimentos 

 Demonstrativo de pagamento 

 Disponibilidades de treinamentos 

 Avaliar os treinamentos realizados 

Permitir a comunicação virtual entre os funcionários e a área de Gestão de Pessoas. 



 

 
 

Permitir ao funcionário o acesso ao seu ponto a qualquer momento com os registros 
atualizados do dia, visualizando o espelho de ponto por período parametrizável pelo 
usuário comum e registrando justificativas para faltas e/ou atrasos e correções, por 
exemplo, por falta de registro para anuência do gestor e/ou de outras áreas envolvidas de 
acordo com critérios configurados estabelecidos pela Instituição. 

Permitir ao usuário comum solicitar inclusões e solicitações de informações pessoais 
como número de celular e e-mail. Nesse caso, o módulo interativo dos usuários deverá 
enviar aviso à área de Gestão de Pessoas sempre que ocorrer essas movimentações de 
dados. 

Permitir a confirmação do recebimento do contracheque e do respectivo valor líquido pelo 
usuário comum (funcionário). 

Disponibilizar ao usuário comum dentro do próprio módulo interativo dos usuários o 
quantitativo em primeira tela a existência de mensagens não visualizadas. 

Permitir a inserção no Módulo interativo do funcionário por parte do usuário administrador 
de avisos, informes, documentos e outros, como normativos da Instituição, da área de 
Gestão de Pessoas. Nesse caso, possibilitar também que tais informações no módulo 
interativo dos usuários sejam também alteradas e excluídas pela área de Gestão de 
Pessoas. 

Permitir aos funcionários informarem as ocorrências acontecidas nos dias em que não 
houver registros de chegada/saída com a aprovação da chefia imediata. 

Permitir o acesso através de dispositivos móveis e de qualquer navegador. 

Permitir controlar o nível de acesso para cada funcionário. 

Permitir à Coordenadoria de RH a produção de alertas e notificações. 

Permitir a notificação periódica de aniversariantes. 

Permitir ao gestor autorizar as solicitações dos seus subordinados e prover 
encaminhamento a estas, como solicitações de férias, abonos. 

Permitir ao gestor solicitar treinamentos ao núcleo de Treinamento e Desenvolvimento. 

Permitir a produção de enquetes e pesquisas de forma que a tabulação dos dados ocorra 
automaticamente. 

Permitir a criação do portal de autoatendimento de forma parametrizada mantendo a 
identidade visual do CREMERS. 

 
 
5.11. Requisitos funcionais 
5.11.1 Geral 

O Sistema deverá atender a especificação mínima de compatibilidade de sistemas 
operacionais, hardwares e aplicativos, presentes no mercado, sejam estes: Microsoft 
Windows 7 (32 bits e 64 bits), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft 
Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 
R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. 

O sistema deve funcionar corretamente nos navegadores mais utilizados (pelo menos 
Mozilla Firefox 5.0 ou superior, Internet Explorer 7.0 ou superior e Google Chrome 12 ou 
superior) e compatível com as constantes atualizações desses browsers. 

A solução deve ser 100% web sendo os acessos realizados por meio de protocolos de 
redes seguros com certificado criptográfico e deverá ser compatível com servidor 
plataforma Windows Server. 



 

 
 

O Banco de Dados deve ser Oracle. 

Os módulos não devem possuir limites técnicos de quantidades de usuários e de licenças. 

Conceder permissão de acesso somente a usuários autorizados. Usuários não 
autorizados não podem ter qualquer acesso, formal (entrada via tela de login) ou informal 
(tentativa de acessar URL diretamente pelo browser). 

A solução não deverá armazenar dados locais nas estações de trabalho, mesmo que 
temporariamente esteja relacionado com credenciais de acesso e permissões de acesso. 

Possuir integração nativa entre todos os módulos funcionais, inclusive entre as 
ferramentas de tecnologia, sem necessidade de execução de rotinas (automáticas ou não) 
para compatibilização de dados e sem necessidade de redundância de processos. 

Conter número ilimitado de licenças para funcionários através do portal do colaborador. 

O sistema deve ter um menu “Ajuda”, contendo a explicação do funcionamento dos 
módulos e exemplos de utilização, com fácil acesso para cada tela e funcionalidade do 
sistema. 

Os sistemas deverão possuir manuais completos ou tutoriais com instruções necessárias 
para a instalação, configuração, parametrização e ao uso de todas as funcionalidades em 
idioma português (Brasil) 

Permitir rotina de backup/restauração de arquivos do próprio banco de dados. 

Garantir a integridade das informações em nível de banco de dados permitindo desfazer 
transações incompletas. 

Permitir rollback automático de transação interrompida 

Controlar integridade referencial no banco de dados e na solução. 

Tratar o retorno de informações de consulta on line efetuadas pelos usuários através do 
controle e paginação dos dados, evitando o tráfego de grandes volumes de dados do 
servidor para a estação cliente em um único pedido de leitura. 

As mensagens, inclusive de erros, e telas do sistema devem ser exibidas em português. 

Todos os campos de preenchimento obrigatório devem ser indicados na tela, através de 
símbolo. 

Emitir mensagens de confirmação, erro ou aviso decorrentes do resultado da operação no 
sistema. 

Os módulos da solução ofertada deverão atuar de forma integrada utilizando um único 
sistema de banco de dados, baseado em um modelo de dados corporativo, permitindo a 
troca de informações compartilháveis entre os módulos, sem utilização de banco 
intermediário 

Os módulos deverão fazer parte da mesma solução sistêmica, sem a utilização de 
sistemas de terceiros para complementar ou desempenhar as funções requeridas 

Aos administradores do sistema deve ser disponibilizado recurso para exportação de 
qualquer tabela da base de dados nos formatos XLSX, SQL (CREATE e INSERT) e CSV. 

Assinatura do contracheque ou qualquer outra documentação via aplicação. 

 
5.11.2. Interface 

O sistema deverá possuir uma interface amigável. 

Possuir atualização online dos dados de entrada, permitindo acesso às informações 
atualizadas imediatamente após o término da transação. 

Possuir padronização do uso de teclas e funções, em todos os módulos, de forma a 
facilitar o seu aprendizado e operação. 



 

 
 

Apresentar toda a interface (telas, relatórios) no ambiente do usuários com o idioma 
português (Brasil) 

Manter o mesmo padrão de layout e operação nas telas dos diversos módulos 

Acesso a partir de uma estrutura de menus padronizada. 

 
 
 
5.11.3. Desempenho 

As operações nas funcionalidades/módulos do sistema, por exemplo, cadastrar, alterar, 
cancelar, ativar, desativa, precisam ocorrer em tempo real, sendo essa uma condição 
crucial para a interação entre os usuários. 

 
5.11.4. Segurança 

Permitir definir políticas por grupo de usuários, com controle de validade de senha. 

As senhas de acesso ao sistema deverão ter senhas diferentes para cada usuário de 
modo que cada usuário tenha acesso restrito a certas informações. 

Os mecanismos de autenticação e autorização através de login e senha deve ser único 
para todos os módulos 

Permitir o controle de usuários hierarquicamente e a definição de perfis de utilização 
individuais ou de grupos podendo fazer gestão do perfil de usuários habilitando ou 
desabilitando telas por usuário e/ou relatórios, consultas por usuário. 

Controle de permissões de inclusão, alteração, consulta e exclusão por módulo e tabela. 

Permitir que se copie as permissões de um grupo para outro. 

Manter registro de log para auditoria das ações dos usuários no sistema passíveis de 
consulta e geração de relatório com filtros por data, evento, usuário e demais campos, 
com distinção de usuários, módulo e horário das ações. Sob nenhuma hipótese os logs 
de auditoria deverão ser passíveis de alteração/exclusão por nenhum usuário do sistema. 

Cada registro de log deve conter, no mínimo: 
 Data e hora da ação. 
 Nome do operador; 
 Módulo utilizado; 
 Tipo de atividade ação; 
 Caso se trate de edição de dados, conterá, adicionalmente, a identificação 
do banco de dados, da(s) tabela(s), do(s) campo(s) e o conteúdo anterior à 
alteração (old), isso, para cada registro afetado. 

Possibilitar que um ou mais de um usuário possa operar vários módulos do sistema 
simultaneamente. 

 
5.12. Hospedagem de Banco de Dados 

A aplicação e a base de dados do sistema ficará hospedada, pela CONTRATADA, em 
datacenter com as seguintes características: 

 Disponibilidade 24x7x365; 
 A infraestrutura física do Data Center da CONTRATADA, deverá ter 
requisitos para segurança física, lógica, permitir manutenção sem parada, com 
alimentação elétrica contingenciada por Nobreak e Gerador, conexão de dados 
redundante, garantia de retomada de acesso à base em no máximo 4 horas. 



 

 
 

 Conectividade redundante com dupla abordagem do link principal e 
conectado a múltiplos fornecedores de backbone. Conexões diretas com as 
principais operadoras; 
 Controle de acesso local ao datacenter restrito aos encarregados de 
manutenção e suporte ou a representantes do Cremers (quando necessário). 
 Segurança lógica mecanismos de segurança redundantes (firewall, proxy 
appliances) instalados na rede. 
 Toda a infraestrutura do datacenter deverá ser controlada através de um 
centro de operações e monitoramento de alarmes e sensores. 

Toda e qualquer operação de mudança de datacenter não poderá resultar em 
indisponibilidade de acesso por tempo maior do que 4 horas, resultar em perda de 
informações ou prejuízo a qualquer requisito acima descrito salvo com anuência formal da 
CONTRATANTE e, ainda assim, por período não superior a 24 horas. 

O datacenter deve assegurar a disponibilidade de recursos de infraestrutura, suficientes 
para o bom funcionamento do sistema (espaço em disco, ocupação da CPU). 

O datacenter deve assegurar a total segurança dos dados que serão de acesso restrito 
aos usuários determinados pelo CREMERS. 

A CONTRATADA deverá garantir o backup da base de dados integral do sistema e 
restauração.  

O Cremers deve dispor, em qualquer momento, com acesso via sftp, das seguintes 
opções de restauração: 

 Backup de 6 horas úteis 
 Backup de 12 horas úteis 
 Backup de 24 horas úteis 
 Backup de 7 dias úteis 
 Backup de 30 dias úteis 

A restauração de dados poderá ser integral ou parcial sendo que a operação não deverá 
resultar em perda de integridade referencial ou dados de histórico. Quando, por ventura, 
alguma perda de informação for inevitável, e-mail relatando a mesma deve anteceder sua 
execução e, essa, apenas será executada quando formalmente aprovada pelo 
CREMERS. 

A restauração de base de dados, executada por necessidade da CONTRATADA, não 
deve ser executada sem o conhecimento do CREMERS. Cada operação desse tipo deve 
ser detalhada por e-mail, encaminhado em até 4 horas úteis de antecedência do momento 
de sua execução, descrevendo-a na linha do tempo, contendo abrangência e 
consequências da restauração. 

 
5.13. Implantação e Parametrização 

A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes serviços e produtos a eles relacionados 
durante a implantação do software: 

 Nas áreas a serem abrangidas pela solução, realizar o mapeamento de 
processos atual e futuro, como normas da instituição, rotinas, integração entre as 
áreas, tipos de documentos e relatórios, a fim de obter o devido entendimento dos 
fluxos, das particularidades e necessidades, de modo que a solução apresente a 
maior aderência possível às peculiaridades do CREMERS; 



 

 
 

 Realizar cronograma de atividades (plano de ação) necessárias para 
consecução dos objetivos do projeto, que deverá ser submetido à aprovação do 
CREMERS. A descrição do plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os 
seguintes itens: 
 Detalhamento das atividades a serem realizadas e prazos; 
 Fases, marcos e produtos gerados; 
 Metodologia, ferramentas e procedimentos de trabalho a serem 
empregados; 
 Participantes envolvidos e responsabilidades; 
 Recursos necessários; 
 Procedimentos de verificação e validação a serem adotados; 
 Plano de Governança para acompanhamento do projeto. 
 Após aprovação do detalhamento do processo e do cronograma pela 
CONTRATANTE, a CONTRATADA, deve iniciar a implantação e parametrização 
e realizar a customização dos módulos da solução ofertada para atendimento aos 
requisitos; 
 Realizar a migração de dados provenientes de sistemas atuais, quando 
pertinente e determinado pelo CREMERS; 
 Análise de impacto e riscos referente às possíveis mudanças no projeto que 
vierem a ser solicitadas pelo CREMERS. A referida análise de impacto e riscos 
deverá ser realizada sempre que o CREMERS assim solicitar. As solicitações de 
mudanças serão encaminhadas ao gerente de projeto por parte da 
CONTRATADA. Este deve providenciar uma análise de impacto e riscos que deve 
conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 Descrição do impacto da mudança sobre os produtos do projeto; 
 Impacto no cronograma do projeto, incluindo o impacto em outras 
atividades; 
 Análise de riscos oriundos da mudança. 
 Concluídas as customizações essenciais, a migração de dados e o 
cronograma de implantação e a parametrização definido pela contratada está 
deverá elaborar uma sugestão de roteiros de teste de homologação, cujos 
resultados serão utilizados para homologação dos serviços; 

A CONTRATADA deverá realizar a implantação assistida, a qual consiste no 
acompanhamento presencial por técnicos da CONTRATADA durante o período inicial de 
uso dos módulos pelos usuários, ocasião em que poderão ser identificadas 
inconsistências ou não conformidades com as exigências do edital, a fim de que sejam 
efetuadas as correções ou ajustes necessários. A implantação assistida será estimada 
por módulo no cronograma de implantação. 

 
5.14. Treinamento 

a) A contratada deverá realizar treinamentos aos usuários administradores, responsáveis 
de TI e para todos usuários que utilizarão o sistema 
b) Será obrigatória a emissão de Certificado de Treinamento. 
c) A contratada e a contratante irão, em comum acordo, definir as datas de início, duração 
e ementa dos treinamentos, com antecedência mínima de 5 (dez) dias. 



 

 
 

d) Os treinamentos deverão ser em dias e horários diferentes aos usuários 
administradores e aos usuários comuns, sendo realizados treinamentos por 
setores/módulos que serão utilizados. 
e) Para as atividades de treinamento, contratada deverá realizá-lo presencialmente nas 
dependências da contratante, sendo possível a utilização de vídeos tutoriais como auxílio 
nestes treinamentos. 
f)  Deve ser apresentado um plano de treinamento técnico e funcional dos módulos pela 
contratante. 
g) Os prazos dos treinamentos técnicos e funcionais serão definidos em comum acordo 
com o contratante, realizados com equipamentos disponibilizados pelo contratante em 
suas dependências durante o período de implantação do projeto. 
h) Fornecer manuais operacionais, de acordo com a rotina do CREMERS, de todos os 
treinamentos realizados e processo implantados em português (Brasil). 
i) Todas as despesas referentes aos treinamentos (passagens, hospedagens, diárias) 
deverão ser custeadas pela CONTRATADA. 

 
5.10.5. Migração de Dados  

A contratada deverá realizar a migração de todos os dados existentes nos sistemas atuais 
para o novo banco de dados relacionado ao sistema contratado a fim de poder continuar 
fazendo consultas nos dados antigos. 

São necessários migrar todos os dados que impactem nas funções dos sistemas novos 
adquiridos através deste termo de referência, Antes da migração dos dados é necessário 
que a CONTRATADA verifique duplicidades e inconsistências nas tabelas de dados a 
serem migradas. 

 
5.10.6. Integração com demais Sistemas  

A contratada deverá fazer a integração do sistema adquirido com os sistemas corporativos 
existentes que não serão substituídas pela contratada. Estas migrações deverão possuir 
ferramentas manuais e automáticas para serem executadas quantas vezes for necessário 
pela CONTRATADA. 

As integrações a serem feitas são relativas aos setores: 
 Secretarias Operacionais - Cadastros de pessoas físicas e jurídicas 
cadastradas no conselho 
 Arrecadação (Contas a Receber) 
 Administrativo - Passagens e Diárias  
 Contabilidade – Controles contábeis necessários para folha de pagamento 
e alimentação do sistema contábil com informações da folha de pagamento. 
 Portal da Transparência (Relatórios deverão ser construídos nos formatos 
e modelos necessários pela CONTRATANTE).  

 
5.10.7. Horas Técnicas 

Os serviços poderão ser utilizados para implementação de novas funcionalidades, 
adaptações para novas integrações com sistemas, melhorias da solução e visitas de 
consultores. 



 

 
 

Os serviços serão solicitados através da emissão, por parte da contratante, de Ordem de 
Serviço onde será especificada a natureza das atividades a serem desempenhadas, 
incluindo os quantitativos de horas. 

A emissão da Nota Fiscal correspondente aos serviços realizados somente poderá ser 
realizada após o aceite da Ordem de Serviço, realizado por parte da Fiscalização do 
Contrato. 

A contratada terá até 5(cinco) dias úteis para iniciar a prestação e serviço, após emissão 
da Ordem de Serviço. 

Os serviços deverão ser executados dentro do quantitativos de horas especificado em 
cada Ordem de Serviço. Caso este prazo não seja alcançado, somente serão pagas as 
horas inicialmente acordadas na Ordem de Serviço. 

As horas de serviços técnicos especializado serão utilizadas pelo CREMERS sob 
demanda de acordo com a necessidade da Instituição e sem garantia de consumo mínimo. 

As horas solicitadas tem o prazo de até 60 meses após assinado contrato de prestação 
de serviço para serem utilizadas. 

 
5.10.8. Atualizações, Manutenção e Suporte Técnico 
5.10.8.1. Após realizada homologação de determinada etapas os usuários passar a ser 
atendidos por equipe especializada de suporte técnico. 
5.10.8.2. A CONTRATADA deverá comprometer-se a manter o help online dos sistemas 
atualizados quando da realização de alterações nos aplicativos decorrentes dos serviços de 
manutenção. 
5.10.8.3 O suporte técnico deve abranger a cobertura dos seguintes serviços: 
5.8.10.3.1. Help Desk: concede ao Cremers direito de receber, sem custo adicional, os 
serviços de atendimento por telefone, internet, acesso remoto ou e-mail, onde poderão ser 
elucidadas dúvidas, orientações e sugestões sobre a utilização do software, para a equipe 
técnica e usuários do Cremers. Todas as ferramentas utilizadas nesse tipo de atendimento 
serão fornecidas pela CONTRATADA sem custo adicional para CONTRATANTE. 
5.8.10.3.2. Atualização ou evolução técnica: concede ao Cremers o direito de receber, 
sem custo adicional, as novas versões/releases, decorrentes das atualizações que visam 
aperfeiçoar o sistema/portal e mantê-lo atualizado com as novas tecnologias do mercado, 
incluindo o auxílio de um técnico/consultor na configuração/parametrização do sistema em 
novas máquinas, na atualização ou instalação e treinamento na operação de novas versões; 
 
5.10.8.4. Os serviços técnicos especializados deverão ser executados sempre em 
conjunto/autorização da equipe técnica do CREMERS. 
5.10.8.5. 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 das 08h às 18h. 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. 
5.10.8.6. O Cremers poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte técnico 
remoto durante os 60 (sessenta) meses para suprir suas necessidades de utilização dos 
softwares fornecidos. 



 

 
 

5.10.8.7. Atividades relacionadas a problemas, incidentes, correções, suporte e atualizações 
da solução em função de mudanças de legislação serão tratadas como garantia e suporte, 
por isso não serão definidas como horas de serviço técnico especializado. 
5.10.8.8. O suporte a usuários será realizado por meio de uma central de atendimento via 
telefone ou sistema de registro via internet ou e-mail, que terá grande importância na solução 
de problemas, disponibilizando, aos usuários, pessoal especializado e tecnicamente 
habilitado para o atendimento de quaisquer solicitações relacionadas ao Sistema. Para cada 
evento deverá ser gerado um protocolo de atendimento correspondente; 
5.10.8.9. A Central de atendimento deverá desempenhar as atividades previstas 
assegurando que após a ocorrência de um incidente, o serviço de tecnologia da informação 
afetado seja restabelecido à sua condição original de funcionamento, obedecendo ao Acordo 
de Nível de Serviço (ANS) e minimizando os efeitos colaterais ou a parada total da 
disponibilidade do serviço. 
5.10.8.10. Todos os serviços de manutenção devem ser executados no código-fonte, de 
propriedade e guarda do CREMERS, pela CONTRATADA. O CREMERS fica impedido, 
durante a vigência do contrato, de fazer qualquer alteração no código-fonte. 
5.10.8.11. O serviço de suporte técnico deverá ser prestado em idioma Português. 
5.10.8.12. A infraestrutura física, de recursos humanos e tecnológicos necessários, bem 
como sua manutenção e operação são de inteira responsabilidade da contratada. 
5.10.8.13. O ANS funcionará da seguinte forma:  
5.10.8.13.1. Classificar os incidentes, à medida que são recebidos, determinando urgências 
e prioridades. A classificação dos incidentes deve considerar o nível de severidade ou 
prioridade, em função das informações prestadas pelos usuários. 
5.10.8.13.2. As solicitações de serviços pelo Contratante a Contratada serão classificadas, 
quanto ao TIPO, conforme abaixo: 
a) ERROS: Solicitações para correções de funcionalidades dos sistemas que deixaram de 
executar ou passaram a executar de forma incorreta ou diferente de como já vinham sendo 
executadas, ou quando se tratar de customizações, estas não estejam de acordo com os 
requisitos definidos. São solicitações que necessitam alterar os códigos fontes ou 
desenvolver rotinas especiais; 
b) DÚVIDAS: Solicitações para auxílio na operação dos sistemas ou em procedimentos 
operacionais do cliente. São solicitações que não necessitam alterar os códigos fontes ou 
fazer rotinas especiais para atender. 
Quanto a CRITICIDADE, as demandas serão classificadas em: 
a) CRÍTICAS: Relacionadas a funcionalidades dos módulos que prejudicam o atendimento 
aos clientes externos (profissionais e PJ inscritos e demais entidades) ou fornecedores ou 
impedem que o Contratante cumpra suas obrigações com prazos estabelecidos e inadiáveis 
ou ainda prejudicam sua imagem; 
b) GRAVES: Relacionados a funcionalidades dos sistemas que prejudicam o atendimento 
interno ou impedem que o Contratante cumpra suas obrigações com prazos estabelecidos, 
mas que podem ser adiados ou que não prejudiquem sua imagem; 
c) IMPORTANTES: Relacionadas a funcionalidades dos sistemas que não prejudicam a 
operacionalização do Contratante.  
5.10.8.14. A classificação das solicitações pelo TIPO e CRITICIDADE é de responsabilidade 
do Contratante, de acordo com as definições acima, no momento do pedido da solicitação. 
Caso esta não o faça, fica a critério da Contratada classificá-las; 



 

 
 

5.10.8.15. A empresa CONTRATADA deve se comprometer com os níveis de atendimento, 
em caso de problemas com a aplicação ou base de dados, conforme relacionados abaixo: 
 
 

Classificação e tempos de atendimento 

Classificação da solicitação Prazo máximo de atendimento 

Tipo Criticidade 

Erros Críticos 12 horas 

Graves 24 horas  

Importantes 36 horas 

Dúvidas Críticos 4 horas 

Graves 8 horas 

Importantes 12 horas 

Customizações Críticos   
Negociado entre as partes  

Graves 

Importantes 

 
 
5.10.8.16. A classificação das solicitações pelo TIPO e CRITICIDADE é de responsabilidade 
do CONTRATANTE, definida no momento da solicitação, caso não haja definição do mesmo, 
fica a critério da CONTRATADA classificá-las. 
 
5.10.8.17. Para efeito de apuração do prazo de atendimento de uma solicitação, será 
considerada como “data e hora de abertura da solicitação” a data e hora que a Contratada 
receber a solicitação. Será considerada como “data e hora de entrega” a data e hora que o 
Contratante receber a solução dada pela Contratada, a qual será realizada através do 
esclarecimento de dúvidas para demandas do tipo “DUVIDAS” e através da disponibilização 
de nova versão do Sistema para solicitações do tipo “ERROS” e “CUSTOMIZAÇÕES”; 



 

 
 

5.10.8.18. Visando agilizar a solução dos problemas, a Contratante poderá disponibilizar 
acesso remoto, aplicação ofertada pela CONTRATADA (sem custo), mediante 
acompanhamento de colaborador do Conselho. 
 
 
 
6. TESTE DE CONFORMIDADE 
6.1. A Licitante, ao ser declarada vencedora, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fazer 
apresentação do sistema para identificar o atendimento a 80% (oitenta por cento) das 
funcionalidades mínimas dos sistemas detalhados. 
Junto na apresentação a Licitante deve apresentar: 
6.1.1. Comprovante de pelo menos 01 atestado de capacidade técnica fornecido por 
pessoa jurídica pública federal que informem que o sistema em nuvem de fato atendeu os 
respectivos clientes em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 
Necessário informar o nome do sistema e dos módulos utilizados na organização. 
6.1.2. Comprovante de pelo menos 01 atestado de capacidade técnica fornecido por 
pessoa jurídica com mais de 100 funcionários. 
6.2. Caso a Licitante não seja a fabricante do software deve fornecer a informação de 
autorização e licença do fabricante para uso e comercialização do software. 
6.3. Não poderá ser cobrado nenhum custo adicional ou de customização para posterior 
disponibilização de todas as funcionalidades descritas nos módulos dos Sistemas. 
6.4. Caso seja verificado a não existência de a algum dos módulos relacionados no item 
6 deste Termo de Referência a licitante será desclassificada. 
6.5. O Teste de Conformidade deverá ser utilizado equipamento do CREMERS e 
acessado sistema via web para comprovação da funcionalidade via web. 
6.6. A apresentação da licitante deve ser na sede do CREMERS. 
6.7. O Sistema deve estar implementado e ser operacional para o Banco de Dados 
Oracle. Não serão aceitas apresentações gravadas em vídeo ou slides de Power Point. 
6.8. Ao final do Teste de Conformidade deverá ser gerado um relatório, contendo as 
observações feitas pela equipe do CREMERS envolvida nos Testes de Conformidade, que 
conterá ainda atividades executadas, itens testados e resultado dos testes. No relatório 
deverão ser registrados os resultados obtidos, bem como a indicação pela equipe do 
CREMERS da aprovação ou reprovação da solução ofertada. 
6.9. A equipe técnica do CREMERS terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para a geração 
deste relatório. 
 
7. DO SIGILO E SEGURANÇA DOS DADOS 
7.1 Do Direito de Propriedade: 
7.1.1. A CONTRATADA cederá ao CREMERS, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, 
concomitante com o art. 4° da Lei no. 9.610/1998, o direito patrimonial e a propriedade 
intelectual em caráter definitivo dos sistemas desenvolvidos e resultados produzidos em 
consequência desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, 
descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, 
tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e 
Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em 
papel ou em mídia eletrônica. 



 

 
 

7.1.2. 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. 
7.2. Do Sigilo: 
7.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a garantir e promover o sigilo e segurança das 
informações contidas na base de dados, conforme termo padrão de confidencialidade. 
7.2.2. A CONTRATADA deverá tratar como confidenciais e zelar pelo sigilo de todos os 
dados, informações ou documentos que tomar conhecimento em decorrência da prestação 
dos serviços objeto desta contratação, bem como deverá submeter-se às normas e políticas 
de segurança do CREMERS, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos nesse 
sentido, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; 
7.2.3. A CONTRATADA deverá assumir responsabilidade sobre todos os possíveis danos 
físicos e/ou materiais causados ao Órgão ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência, 
imprudência ou desrespeito às normas de segurança; 
7.2.4. Para formalização da confidencialidade exigida, a CONTRATADA deverá assinar 
7.2.5. Termo de Confidencialidade sobre Segurança da Informação, comprometendo-se a 
respeitar todas as obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança das 
informações pertencentes à CONTRATANTE, mediante ações ou omissões, intencionais ou 
acidentais, que impliquem na divulgação, perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou 
alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenadas, em que 
trafegam ou do ambiente em que estejam sendo processadas; 
7.2.6. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades administrativas, civis e penais pelo 
descumprimento da obrigação assumida. 
 
8. DAS LINCEÇAS DE USO POR SESSÃO SIMULTÂNEA DE MÓDULO PERÉTUAS 
8.1. Todos os módulos, cada um deles, estarão contemplados com 4 (quatro) licenças de 
uso simultâneas, ou seja, até 4 operadores poderão logar e operar num mesmo módulo 
concomitantemente, sem custo adicional de licença. 
8.2. Também simultaneamente com os 4 (quatro) operadores, até 2 (duas) sessões por 
módulo poderão ser abertas com credenciais de administrador. 
8.3. A restrição de licenças estará vinculada ao número de sessões simultâneas por módulo 
e não ao número de pontos de acesso ou usuários cadastrados. Cada sessão encerrada 
num determinado módulo, liberará a licença associada para utilização em nova sessão de 
módulo. 
8.4. Quanto ao módulo interativo de funcionários não devem existir limites de licenças e 
acessos simultâneos pois todos os funcionários devem ter acesso as informações. 
 
 
9. DO PRAZO DE ENTREGA E HOMOLOGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 
9.1. Após assinatura do contrato a contratada deverá cumprir o seguinte cronograma para 
entrega dos serviços: 



 

 
 

 
 
9.2. Ao final de cada etapa e com os devidos manuais desta etapa entregues deve ser 
assinado pela contratante um termo de homologação dos módulos e serviços entregues 
nesta etapa. 
9.3. A CONTRATADA deverá elaborar uma sugestão de roteiros de teste de homologação, 
cujos resultados serão utilizados para homologação dos serviços; 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. A contratada deve fornecer as licenças do software de acordo com as especificações 
e condições deste termo de referência no prazo solicitado; 
10.2. A contratada deve cumprir os prazos estipulados no cronograma deste termo de 
referência; 
10.3. A contratada deverá atualizar o sistema, sem custos adicionais ao contratante, nos 
casos de mudanças de leis e melhorias do sistema que impactem nos processos ou em 
qualquer funcionalidade do sistema, durante toda a vigência do contrato; 
10.4. A contratada deverá proporcionar corpo técnico qualificado com experiência 
profissional compatível com as atividades previstas para a execução dos serviços; 
10.5. Sempre que houver quebra dos níveis de serviço aqui especificados, o Conselho 
emitirá notificação à contratada, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentar as justificativas para as falhas verificadas. Caso não haja manifestação da 
contratada dentro desse prazo ou caso o Conselho entenda serem improcedentes as 
justificativas, será iniciado processo de aplicação da multa prevista, conforme o nível de 
serviço transgredido; 
10.6. As despesas com viagens, estadias e quaisquer outros advindos do deslocamento 
presencial referentes ao objeto deste contrato ficam a cargo da contratada; 
10.7. A contratada realizará entrega das seguintes documentação do software, redigido em 
língua portuguesa e entregue em meio digital utilizando formato PDF ou DOC, antes da 
assinatura de homologação do projeto: 
10.7.1. Manual de administrador dos módulos/sistema. 
10.7.2. Manual de Operador dos módulos detalhado com rotinas executadas pelos usuários. 
10.7.3. Documentação da base de dados, descrição de entidades e relacionamentos, 

constraints, índices e qualquer informação necessária para identificar os 
componentes da estrutura de dados e seu papel nessa. 
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10.7.4. Documentação de fórmulas/algoritmos de cálculo de qualquer dado (calculado) em 
todos os módulos do sistema. O Cremers deve ser capaz de, a partir dessa 
documentação, tomar ciência de como são obtidos os dados presentes em relatórios 
e consultas do sistema  

10.8. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes 
de danos, seja por culpa sua ou por qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-
se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, 
que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato; 
10.9. Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou 
compensar direitos de crédito decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em 
operações bancárias e/ou financeira, sem prévia autorização expressa do contratante; 
10.10. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
10.11. Manter atualizado endereço, inclusive eletrônico, e telefones cadastrados junto ao 
CONTRATANTE para comunicações, informando imediatamente eventual alteração; 
10.12. Indicar 1 (um) funcionário em seu quadro funcional que será responsável geral por 
todo o processo de implementação do software e responderá pela correta execução dos 
serviços; 
10.13. Não transferir a terceiros ou subcontratar o presente contrato, mesmo que 
parcialmente sem prévio consentimento expresso da Contratante; 
10.14. Guardar sigilo absoluto das informações que vierem a ter conhecimento em razão do 
presente contrato. 
 
11. DAS OBRIGAÔES DA CONTRATANTE 
11.1. Disponibilizar todos os meios necessários para a realização dos serviços, bem como 
efetuar o pagamento conforme previsão contratual; 
11.2. Permitir o acesso da contratada ao local determinado para a prestação dos serviços 
objeto deste contrato, devendo tomar todas as providências administrativas que garantem o 
livre desempenho de suas atividades; 
11.3. A contratante terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos 
operacionais produzidos no escopo da presente contratação; 
 
12. DO PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será efetuado após homologação de cada etapa do projeto conforme 
cronograma estipulado neste Termo de Referência, perante apresentação de Nota Fiscal. 
12.2. O pagamento será efetuado após 05 (cinco) dias úteis da apresentação da nota fiscal 
e a perfeita execução dos serviços que será comprovada com o ateste da contratante sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstos na legislação em vigor. 
12.3. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade (certidão 
negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social 
(INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho. 
12.4. Caso a contratada goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela 
apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL 
(Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante 
da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Após 



 

 
 

apresentada a referida comprovação, a contratada ficará responsável por comunicar ao 
CREMERS qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante 
a execução do contrato. 
12.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará pendente e o pagamento sustado até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus 
ao contratante. 
12.6. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do contratante, for paralisada a prestação do 
serviço, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento. 
12.7. Caso a contratante não cumpra o prazo estipulado na alínea “a” deste item, pagará à 
contratada atualização financeira de acordo com a variação do IPCA/IBGE, 
proporcionalmente aos dias de atraso. 
12.8. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à contratada, ou 
inadimplência contratual. 
12.9. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 
 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 
de 2002, a CONTRATADA que: 
a. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
b. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c. Fraudar na execução do contrato; 
d. Comportar-se de modo inidôneo; 
e. Cometer fraude fiscal; 
f. Não mantiver a proposta. 
13.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 
b. Multa por não cumprimento dos prazos estabelecidos para as atividades definidas 
neste termo de Referência contrato, ensejará a aplicação de multa moratória de 0,2 % (dois 
décimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o a parcela inadimplida, até o limite 
de 30 (trinta) dias; 
c. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
d. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
e. 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; 
f. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento na CELIC/RS pelo prazo de até cinco anos; 
g. 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; 
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
CONTRATADA que: 
a. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
 
13.4 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. 
13.5. 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. 
 
 
14. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
14.1. O contrato oriundo desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo: 
a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos previstos nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
b) por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE. 
c) judicialmente, nos termos legais. 
14.2. Independentemente da aplicação das penalidades previstas no presente contrato, nos 
casos de rescisão em virtude de inadimplemento contratual, a parte inadimplente ressarcirá 
à outra por todos os prejuízos decorrentes da rescisão. 
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 
 
 
15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
15.1. 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. 
15.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, 
com suas posteriores alterações e legislação correlata. 

 
Porto Alegre, 18 de dezembro de 2019. 

 
 
 

Alfredo Rosa da Silva 
Pregoeiro 

Rebeca Lemos 
Gestão Administrativa 

 



 

 
 

 
 

ANEXO II  
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2019 

 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
Termo de Contrato de prestação de serviços de 
fornecimento de software de RH, para monitoramento 
de notícias relacionadas à área da saúde e ao do 
CREMERS, que fazem entre si o Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul e a 
empresa 
...............................................................................   

 
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, doravante denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Presidente, DR. ...................................................... inscrito no CPF 
sob n.º  ___.___.___-__,  e a empresa............................. ......................................., devidamente 
inscrita no CNPJ n°  __.___.___/____-__  sediada na ............................ .................................., na 
cidade de ...................................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo seu representante legal ......................................., inscrito no CPF sob o nº ___.___.___-__, 
tendo em vista o que consta no Processo nº 320/2019 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, do Decreto nº 9.507, de 
21 de setembro de 2018  e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e 
suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 
13/2019,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente contrato é a aquisição de licença de uso perpetua de sistema integrado 
(ERP) e fornecimento de serviço especializado de migração de dados, implementação, 
parametrização, treinamento, atualização e suporte de software de gestão de RH para execução de 
diversas rotinas de gestão de pessoas, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 
1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
2.1. O valor mensal da contratação é de R$................. (..........................................), perfazendo 
o valor total anual de R$...................(................................................................................). 

2.2. No valor acima estão incluídas 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. 
 



 

 
 

3. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, conforme fixado no 
Edital, com início na data de ...../...../....... e encerramento em ...../...../......., podendo ser prorrogado 
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:  

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;  
3.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada;  
3.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações 
de que os serviços tenham sido prestados regularmente;  
3.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 
interesse na realização do serviço;  
3.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso 
para a Administração;  
3.1.6. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na 
prorrogação; e  
3.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.  

3.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.  
3.3. A prorrogação de contrato será promovida mediante celebração de termo aditivo.  
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas para atender este contrato constam em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento do CREMERS para o exercício 2020, na conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 – Serviços 
Técnicos Profissionais – P.J, 6.2.2.1.1.33.90.39.010 – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMATICA-SOFTWARE, 6.2.2.1.2.44.90.52.011 – AQUISICAO/DESENSOLVIMENTO DE 
SOFTWARE E 6.2.2.1.1.33.90.025 – SERVICO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE 
SISTEMAS. 
4.2. No (s) exercício (s) seguinte (s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Temo de Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 20/2019. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. O preço dos serviços continuados de suporte e manutenção do software do contrato poderá 
ser corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite 
para a apresentação da proposta, pela variação do índice geral de preços ao consumidor de 
mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) 
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 



 

 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 
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, anexo do Edital. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. 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 dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, bem como do Anexo X da IN nº 05, de 2017. 
13.2. 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. 
13.3. 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. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
14.1. 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 aplicáveis e, 
subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 
 



 

 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 
15.1. 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. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Seção Judiciária de Porto Alegre/RS - Justiça Federal. 

 
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..... 

 
 
 
 

________________________________ 
Representante legal da CONTRATANTE 

 

________________________________ 
Representante legal da CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO III 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 

 
 

VALORES DE REFERÊNCIA 
 

 

 

Descrição do Objeto Valor Global 

Aquisição de licença de uso perpetua de sistema integrado 
(ERP) e Fornecimento de Serviço especializado de 
migração de dados, implementação, parametrização, 
treinamento, atualização e suporte de software de gestão 
de RH para execução de diversas rotinas de gestão de 
pessoas, conforme especificações constantes do Termo 
de Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 
20/2019. 

R$ 1.128.421,71 
 

(Um milhão e cento e vinte e 
oito mil e quatrocentos e 

vinte e um reais e setenta e 
um centavos) 

 

 

 
 
 

Alfredo Rosa da Silva 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 

 
 

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 20/2019, 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. 
 
 

_____________________, ______, de _______________2019. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal acima qualificado 

e carimbo da empresa 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO V 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 

 
 

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 ELETRÕNICO Nº 20/2019, 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. 
 
 

_____________________, ______, de _______________2019. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal acima qualificado 

e carimbo da empresa 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO VI 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 

 
PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 

 
Ao 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS 
Setor de licitações e compras 
 
Esta proposta comercial visa atender o objeto descrito no edital do Pregão Eletrônico nº 13/2019 e seus 
anexos. 
 
Razão Social: CNPJ: 

Endereço: 

E-mail:                            Telefone:  

Representante Legal: 

Lote Item Descrição do Objeto Qtd 
Valor 

Unitário Valor Total 

01 

01 Licença perpetua de uso do Sistema 04 licenças 
 

 

02 Hospedagem de banco de dados 60 meses   

03 Implementação e Parametrização Único   

04 Treinamento 50 horas   

05 Migração de dados Único   

06 Integração com demais sistemas Único   

07 Horas Técnicas 1.000 horas   

08 Atualizações e Suporte Técnico 60 meses   

VALOR GLOBAL 

Declaro que o preço proposto inclui todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço. 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias  

________________________, ___ de _____________ de 2020. 
 
 
 

__________________________________ 
Identificação e Assinatura do Responsável 


