SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE

Compromisso com o profissional e com a sociedade

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2018
Edital destinado EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, em atendimento ao disposto no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº. 123 de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.136.890/0001-05 com sede na Av. Dr.
Carlos Rodrigues da Cruz, n°. 1.710 – Centro, Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, CEP: 49.081015 através de seu Pregoeiro designado pela Portaria nº. 44 de 02 de Janeiro de 2018 torna público
para conhecimento dos interessados Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que realizará
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá
integralmente a Lei nº. 10.520/2002 e o Decreto Federal nº. 3.555/2000, que regulamenta a licitação na
modalidade de Pregão, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis
8.666/93, 9.784/99 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei
Complementar nº. 147/2014.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a Concessão de licença de uso de sistema informatizado de
folha de pagamento, que atenda as exigências do Decreto nº. 8.373, de 11.12.14, que instituiu o
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – e Social, com
prestação de serviços de manutenção e suporte técnico.
O tipo de licitação eleito foi o de menor preço do lote, composto por 02 (dois) itens, devendo as
licitantes apresentar propostas para ambos:
Item 1: Concessão de licença de uso do sistema, abrangendo: implantação,
importação/migração, conversão de dados e treinamento de usuários.
Item 2: Manutenções preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema, bem como, suporte
técnico, pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
DATA: 29 de outubro de 2018.
HORÁRIO LOCAL: 08h30min
LOCAL DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada a Av. Dr. Carlos
Rodrigues da Cruz, n°. 1.710 – Centro, Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, CEP: 49.081-015.
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Formalização de Consultas e Edital: Setor de Licitação - Endereço na Av. Dr. Carlos Rodrigues da
Cruz, n°. 1.710 – Centro, Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, no horário das 08h:00min às
17h:00min;
Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento do CREA/SE, que se
seguir, se outra data não tiver sido definida pelo Pregoeiro.
No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao:
1. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão;
2. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação
de Habilitação”;
3. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas;
4. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas;
5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;
6. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” da licitante detentora do menor preço e
exame da habilitação e verificação da situação das licitantes perante as exigências contidas neste
Edital;
7. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.
2. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas do ramo do objeto da licitação,
que no dia, hora e local designados para a realização do Pregão se fizerem representar na forma do
Item 3.0 deste Edital.
2.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de
agosto de 2014.
2.4. A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada mediante
apresentação da seguinte documentação:
2.4.1. A Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo
licitante, empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante Certidão expedida
pela Junta Comercial de seu domicílio, emitida no corrente ano, conforme Art. 8º, da Instrução
Normativa nº. 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio de 30 de abril de 2007,
vedada à aceitação de qualquer outra forma de apresentação e deverá ser entregue na fase de
credenciamento.
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2.4.2. A licitante que declarar ser Microempresa ou empresa de Pequeno Porte e não comprovar tal
condição na fase de credenciamento em conformidade com subitem 2.4.1 não se beneficiará do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei Complementar nº.
147/2014.
2.4.3. A empresa que declarar falsamente enquadrada como Microempresa (ME) e Empresa de
Pequeno Porte (EPP), para beneficiar-se do tratamento diferenciado, incorrerá em infração
penal e estará sujeita às penas previstas no artigo 93 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das
demais penalidades cíveis, criminais e administrativa cabíveis;
2.5. Não será admitida a participação na presente licitação de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte que se encontre em uma ou mais das seguintes situações:
2.5.1. Em processo de falência, sob concurso de credores; recuperação judicial ou extrajudicial, em
dissolução ou liquidação;
2.5.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.5.3. Estrangeiras que não funcionem no Brasil;
2.5.4. Que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública.
2.5.5. Que tenham como sócios servidores públicos do CREA/SE
3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
3.1. O licitante poderá vir representado por seu administrador/proprietário ou por mandatário.
3.2. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.
3.3. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos relativos às
etapas do pregão, principalmente para formular propostas, ofertar lances, apresentar recursos e
impugnações.
3.4. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro por meio de
instrumentos públicos ou particulares, observado o seguinte:
I. No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente,
etc.), deverão ser apresentados: a carteira de identidade do representante e o instrumento de
constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o qual deverá constar os
poderes necessários à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante
for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de
administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o
instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários.
II – Os mandatários por meio de procuração particular deverão apresentar o documento de identidade
e instrumento de mandato com a firma do outorgante reconhecida. Juntamente com os
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documentos mencionados, o mandatário deverá apresentar documento (contrato social, estatuto,
etc.) que comprove os poderes do mandante para a outorga das faculdades constantes da
credencial.
3.5. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a impossibilidade de
o licitante formulá-los, aplicando-se o que dispõe o item nº. 3.6. Recomenda-se, assim, a adoção do
modelo de procuração posto no Anexo VI deste edital.
3.6. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais
da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta
escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame,
como a interposição de recursos.
3.7. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro
(ou servidor da equipe de apoio).
3.8. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora dos
envelopes de proposta ou documentos de habilitação.

4. DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE DOCUMENTAÇÃO
4.1. A proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser entregues no dia, hora e local
fixado no preâmbulo deste instrumento, em envelopes distintos, opacos, lacrados (com cola ou lacre) e
identificados em seu frontispício com o nome da licitante e com os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE
PREGÃO PRESENCIAL N°. 19/2018
RAZÃO SOCIAL
CNPJ:
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE
PREGÃO PRESENCIAL N°. 19/2018
RAZÃO SOCIAL
CNPJ:
4.2. Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a realização do
certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, conservando à mesma hora e local,
se outra data ou horário não forem estabelecidos pelo Setor de Licitações e Contratos ou pelo
Pregoeiro.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A proposta deverá ser redigida em língua vernácula, digitada e impressa em papel timbrado da
empresa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem ser rubricadas e a
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última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome do licitante
(proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), e dela deverão constar:
a) O seguinte título: “PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO PRESENCIAL N°. 18/2018
DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
SERGIPE”.
b) O nome da proponente, número do CNPJ, endereço, telefone, fac-símile e dados bancários;
c) Especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido de acordo com o Anexo I – Termo de
Referência;
d) Cotação de preços em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, relativo aos itens
cotados, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula, declarando que já estão inclusos todos os
tributos, fretes, seguros, e quaisquer outras despesas inerentes ao serviço. Em caso de discordância
entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, ocorrendo discordância entre os valores
numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos;
e) Os preços unitários e totais de todos os itens, e o preço global da proposta que deverá ser expresso
em algarismo e por extenso, conforme Modelo de Proposta – Anexo II, deste Edital.
f) O prazo de execução dos serviços será contado da data de recebimento da Ordem de Serviços
expedido pelo CREA/SE.
g) O prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para
entrega dos envelopes.
5.2. Não serão aceitas propostas: alternativas, submetidas a termo, condição ou encargo ou com preços
indeterminados.
5.3. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações
de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais
e consequente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximirse da prestação dos serviços objeto da presente licitação.
5.4. Não serão corrigidos pelo pregoeiro erros matemáticos que altere o valor unitário do item, no
entanto poderá ocorrer a correção de erros matemáticos que altere o valor global do item, desde que
mantido o valor unitário expresso na proposta.
5.5. Nas propostas que omitirem o prazo de validade da mesma, fica estabelecido que este prazo será o
estipulado no edital, no item 5.1, alínea “g”.
5.6. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante
da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes.
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5.7. Se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital, elas não
serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
5.8. A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital.
5.9. Considerando que o critério de julgamento desta licitação é o de Menor Preço Por Lote, deverá
os licitantes cotar em suas propostas todos os itens relacionados no Anexo I – Termo de Referência. A
ausência de um ou mais itens desclassificará a empresa.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
6.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado(s) de capacidade técnica para o desempenho de atividade semelhante em características
com o objeto da licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado;
b) Declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das exigências do Edital e do objeto licitado.
6.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Certidões Negativas de Falência e Concordata, expedidas pelo Cartório da Distribuição Judicial da
localidade onde a empresa tem sua sede ou através da Internet, expedidas até 30 (trinta) dias, antes da
data de entrega dos envelopes;
6.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do respectivo
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
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c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão
unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os relativos à Seguridade Social - INSS (PORTARIA
PGFN/RFB N°. 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014);
d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão
Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicilio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou seja,
atinente aos débitos estaduais;
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da Certidão
Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através da
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1o de maio de 1943 (NR).
6.4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão apresentar
no dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às
microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa, conforme disposto no Art. 43, §1°, da Lei Complementar n°. 123 de 14 de
dezembro de 2006.
6.4.3. A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n°. 8.666/93 e
alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.4.4. O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, somente é aplicável no
que concerne aos documentos relativos à Regularidade Fiscal, conforme previsto no art. 43, § 1º da
Lei Complementar nº. 123/2006 e Art. 29, inciso I a IV da Lei 8.666/93. O tratamento diferenciado
não é aplicável a Habilitação Jurídica, Regularidade Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação
Econômico-Financeira.
6.5. OUTROS ELEMENTOS:
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a) Declaração de que cumpre o disposto no art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, conforme modelo
constante do anexo IV deste edital;
6.5.1. Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
(legível) autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro e sua equipe, neste último caso
os originais deverão ser apresentados quando da abertura do envelope de habilitação a fim de
comprovar sua autenticidade.
6.5.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.
6.5.3. Em caso de omissão, a Pregoeira admitirá o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
emissão, não se enquadrando no prazo de que trata este item os documentos cujo pela sua própria
natureza não contemplem o prazo de validade.
6.5.4. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações deste edital ou
não provar sua regularidade serão inabilitados, salvo o disposto no art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº. 123/2006.
7. DO PROCEDIMENTO
7.1. No dia, hora e local mencionados neste ato convocatório, o pregoeiro instaurará a sessão pública
destinada ao credenciamento dos representantes, ao recebimento dos envelopes de propostas de preços
e de documentação e, ainda, à realização do procedimento licitatório.
7.2. Inicialmente será verificado o credenciamento dos representantes, devendo o pregoeiro motivar
suas decisões quanto a esta fase, consignando-as em ata, principalmente nos casos em que se decidir
pela irregularidade da representação.
7.3. Após o credenciamento, a empresas licitantes através de seus representantes deverão
OBRIGATORIAMENTE apresentar uma declaração (modelo no Anexo III), fora dos envelopes,
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. O cumprimento dessa
exigência é pré-requisito para participação no certame.
7.3.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem
representante credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, à declaração acima.
7.3.2. Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 7.3, o Pregoeiro autorizará o
representante legal da empresa com poderes para assinar documentos, que a mesma seja feita na
própria sessão, ou se ainda, a referida declaração estiver dentro de um dos envelopes da proposta de
preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá, o Pregoeiro, na presença de todas as licitantes,
solicitar que a mesma abra os respectivos, retire-a e o lacre novamente.
7.4. Analisadas as propostas apresentadas, serão consideradas aptas para a fase de lances, as empresas
que, atenderem a todas as exigências e condições deste Edital e seus Anexos;
7.5. Após apresentação da proposta escrita, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
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7.6. O Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, examinará a aceitabilidade do MENOR PREÇO
POR LOTE e a compatibilidade do objeto proposto com as condições especificadas neste Edital e
seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.
7.7. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas escritas que:
7.7.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus Anexos, ou que forem
omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento, bem
como, as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outras licitantes;
7.7.2. Opuseram-se a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos
tributários;
7.2.3. Ofertarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto desta licitação;
7.7.4. Consignarem preços simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero;
7.7.5. Contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não
previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
7.8. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e não tendo sido nenhuma destas
desclassificadas por quaisquer dos motivos elencados nos incisos do subitem anterior, será qualificado
pelo Pregoeiro, para ingresso na fase de lances, o autor da oferta de valor do item mais baixo e os das
ofertas com preço global até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais
e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
7.9. Em não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, ou
seja, compreendida no percentual de 10% (dez por cento) em relação ao menor preço por item,
deverão, os autores das melhores propostas escritas em ordem crescente de valores, até o máximo de
03 (três), excetuada a melhor proposta, integrar a relação de empresas classificadas a participar da
disputa de lances verbais.
7.10. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço global e os demais,
em ordem decrescente de valor, concedendo, a cada uma delas, o prazo de, no máximo, 02 (dois)
minutos para oferta de seus lances.
7.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.12. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer valor ou percentual mínimo para redução dos
lances, para o valor global, mediante prévia comunicação às Licitantes e expressa menção na Ata da
Sessão.
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7.12.1. O Pregoeiro poderá ao longo da sessão de disputa de lances, alterar o valor acima estipulado,
conforme o caso para mais ou para menos, ou mesmo dispensá-lo;
7.13. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do Edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar,
visando obter preço melhor;
7.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes neste Edital e na legislação aplicável ao presente certame;
7.15. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.16. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
7.17. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;
7.18. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora;
7.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;
7.20. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem valores iguais, para se estabelecer a ordem de
oferta de lances, serão realizados sorteios, cujos vencedores deverão assumir os lugares subsequentes
na sequência.
7.20.1. Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte entre as licitantes empatadas,
esta terá a preferência de contratação, de acordo com o Art. 44 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006;
7.20.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada;
7.20.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto licitado;
7.20.4. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem 7.20.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nas hipóteses dos
itens 7.20.2 e 7.20.3 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
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7.20.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.20.2 deste edital, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
7.20.6. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 7.20.1, 7.20.2, 7.20.3,
7.20.4 e 7.20.5, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;
7.20.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada,
pela Comissão, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos, sob
pena de preclusão, que deverá ser entregue impressa, carimbada e assinada em papel timbrado da
empresa, no prazo máximo de 02 (dois) dia útil, contado da comunicação do resultado lavrado em Ata;
7.20.8. O disposto item 7.20.1, 7.20.2, 7.20.3, 7.20.4 e 7.20.5 somente se aplicarão quando a
proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte e houver microempresa ou empresa de pequeno que se encontrem no intervalo estabelecido no
item 7.20.2 deste edital. O empate previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 somente poderá ocorrer
no caso em que a melhor oferta for apresentada por pessoa jurídica que não seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, não sendo cabível o tratamento diferenciado previsto na lei quando a
melhor oferta for da pessoa física.
7.20.9. Nos demais casos, ocorrendo igualdade de preços entre 02 (duas) ou mais propostas,
cumprido o disposto no Art. 3°, §2°, incisos I, II e III da Lei Federal n°. 8.666/93, será promovido
sorteio, mediante convocação de todos os licitantes participantes do certame, nos termos do Art. 45,
§2° do mesmo Diploma Legal.
7.21. Proclamado o resultado do julgamento da licitação, o Pregoeiro franqueará a palavra aos
representantes das empresas presentes para que, querendo, possam manifestar a intenção de interpor
recurso contra as decisões adotadas;
7.22. Não havendo quem pretenda recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Certame em favor da(s)
licitante(s) vencedora(s) do item(ns) licitado(s);
7.23. Adjudicado o objeto, a(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de adjudicação, para entregar(em), no Setor de Licitação deste CREA/SE, a via escrita
de suas respectivas propostas definitivas de preços, devidamente assinada pelo representante legal. É
facultado à licitante vencedora entregar ao Pregoeiro, na reunião, disquete ou pen-drive ou outro
dispositivo eletrônico contendo sua proposta inicial, para fins de atualização, impressão e aposição da
assinatura do representante legal;
7.24. Atendida a exigência estabelecida no subitem anterior, o Pregoeiro, encaminhará os autos ao
Presidente deste CREA/SE, para fins de homologação do resultado da licitação;
7.25. Manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será
encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal;
7.26. Caso entenda necessário proceder a exame mais detalhado de lances verbais ou da documentação
poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que
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comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será divulgado o resultado do
julgamento;
7.27. Das reuniões relacionadas com o presente certame serão lavradas atas circunstanciadas, as quais
serão assinadas pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e também pelos representantes das
empresas presentes à sessão;
7.28. Nas atas a que se refere o subitem anterior serão consignados o nome de todas as licitantes, as
reclamações e requerimentos apresentados, bem como as demais ocorrências que interessem ao
procedimento;
7.29. Caso todas as propostas escritas sejam desclassificadas quando do confronto com os requisitos
estabelecidos neste Edital, poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, fixar às licitantes o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de novas ofertas escoimadas das causas que motivaram a
desclassificação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos dos inicialmente
ofertados;
7.30. O procedimento do subitem anterior poderá ser adotado também no caso de inabilitação de todas
as licitantes, hipótese em que a nova documentação deverá ser apresentada o Pregoeiro no prazo de 08
(oito) dias úteis, contado da data da lavratura da respectiva Ata;
7.31. O Pregoeiro e/ou o Presidente deste CREA/SE poderão solicitar esclarecimentos, pareceres e
promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, sempre que
julgarem necessário fixando prazo aos setores competentes ou às licitantes para o atendimento,
vedada, por parte destas, a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da
proposta/documentação;
7.32. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e
“Documentação de Habilitação” em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente;
7.33. Havendo interrupção dos trabalhos os envelopes contendo os documentos de habilitação não
abertos, serão devolvidos aos licitantes, ficando os mesmos obrigados a apresentarem devidamente
atualizados na data em que será designada uma nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos;
7.34. Concluída todas as etapas da licitação, as propostas de preços escritas e os documentos de
habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão;
7.35. Após a adjudicação pelo pregoeiro do(s) vencedor (es) na sessão, a licitante cuja documentação
não tiver sido examinada será devolvida ao(s) seu(s) representantes. Acaso a adjudicação ocorra em
momento posterior à sessão de julgamento das propostas e documentos de habilitação, ou não tenha a
licitante representante na sessão para que se faça a devolução, o envelope com a documentação ficará
sob a guarda do pregoeiro devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, do qual o licitante terá o
prazo de 30 (trinta) dias para recolher o respectivo envelope junto ao Setor de Licitação do CREA/SE,
findo o qual o envelope e seu conteúdo serão fragmentados.
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8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do Pregão até 02 (dois) dias úteis anteriores ao dia do certame:
8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e no
prazo de 24 horas, devendo ser entregue diretamente ao pregoeiro;
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
8.2. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, devendo o licitante
interessado indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados
em ata.
8.3. O pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem
não tem poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão, com seu
fundamento, ser consignada em ata.
8.4. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá juntar, no
prazo de 03 (três) dias, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será
permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão.
8.5. Os demais licitantes, ficando intimados desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas
contra-razões no mesmo lapso do item anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para
a apresentação das razões.
8.6. O recurso contra ato do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
8.7. A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
8.8. Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:
I – O pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e contrarazões;
II – Encerrados os prazos acima, o pregoeiro irá analisar o recurso, suas razões e contra-razões,
podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir para a autoridade superior devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.
8.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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8.10. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão ser protocolados no CREA//SE, localizada
no endereço constante nas disposições preliminares deste edital, observando-se os procedimentos do
item 8.4;
8.11. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações do
CREA/SE.
8.12. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior
adjudicará e homologará o presente certame.
9. DO PREGOEIRO
9.1. Compete o pregoeiro a condução do certame, em todas as suas etapas, incumbindo-lhe os atos
decisório de cada fase observado o disposto na Lei nº. 10.520/2002 e Lei nº. 8.666/93.
9.2. O pregoeiro exercerá a condução dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de qualquer ato
que embarace o procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de pessoas (licitantes,
representantes ou interessados) que se conduza de forma inadequada e abusiva.
9.3. O pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento licitatório.
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pelo pregoeiro no final da sessão e
registrada em ata.
10.2. Em havendo recurso submetido à autoridade superior competente, na forma do subitem 08.8
deste edital, a adjudicação será feita pelo mesmo.
10.3. A homologação em favor da licitante adjudicada nesta licitação será feita pelo Exmº. Sr.
Presidente do CREA/SE, após recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de
apoio.
11. DOS DEVERES DA CONTRATADA
11.1. A importação/migração e conversão dos dados para o novo sistema será de responsabilidade da
empresa contratada, sendo que o Departamento Contábil Financeiro e de Recursos Humanos –
DECOF do CREA/SE, com auxílio do Setor de Informática – SEINF, disponibilizará as informações
necessárias para migração do sistema legado através de arquivo com estrutura/formato determinado
pela mesma.
11.1.1. Para garantir a migração e conversão coerente dos dados legados para o novo sistema, a
contratada deverá disponibilizar documentação específica para gerenciamento do projeto, constando
pelo menos as seguintes informações:
11.1.1.1. Estrutura Analítica do Projeto, descrevendo todas as fases do processo de migração e
conversão de dados, as atividades necessárias e as entregas previstas em cada atividade.
11.1.1.2. Diagrama de Sequência das Atividades, mostrando a sequência de execução das tarefas de
migração e conversão e suas dependências.
11.1.1.3. Cronograma da Migração e Conversão, indicando a execução das tarefas no tempo
determinado, com suas respectivas dependências, já definidas no diagrama de sequência das
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atividades, além dos marcos importantes da migração e prazos estimados preliminares destas tarefas,
demarcando-se o início e o término do processo.
11.2. A empresa contratada deverá fornecer treinamento presencial para no mínimo 02 (dois)
funcionários do Conselho quanto à operacionalização e funcionalidades do sistema, sendo a carga
horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, divididas em 03 (três) dias, nas dependências do Órgão.
11.2.1. Durante todo o período de vigência do contrato de prestação de serviços de manutenção e
suporte técnico, nas hipóteses de atualização de software, troca de pessoal, dentre outras, a contratada
deverá efetivar novo treinamento de usuários.
11.3. Comunicar imediatamente ao CREA/SE quaisquer fatos ou anormalidades que possam
prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos serviços a serem prestados.
11.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução dos contratos.
11.5. Executar os serviços contratados com diligência e prudência, através de profissionais habilitados
e capacitados, dentro dos prazos estabelecidos, observando sempre as exigências legais, prestando ao
CREA/SE todas as informações sobre o andamento dos procedimentos.
11.6. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer vícios relacionados aos serviços por ela
prestados.
11.7. Manter, durante toda a execução dos contratos, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
11.8. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, os contratos, sem a anuência prévia
e por escrito do CREA/SE.
11.9. Garantir a privacidade do CREA/SE, de modo a não rastrear e não divulgar informações relativas
à utilização do acesso pelo mesmo, a menos que seja obrigada a fazê-lo em decorrência de ordem
judicial ou de obrigação prevista em lei.
11.10. Resguardar a privacidade do CREA/SE, comprometendo-se a não transmitir a terceiros
quaisquer dados dos quais tenha acesso.
11.11. Aplicar com empenho seus melhores esforços para assegurar a qualidade do objeto.
11.12. Garantir que o atual sistema permaneça em funcionamento, de forma a não comprometer os
serviços do Conselho. Sendo assim, durante todo o período de implantação, bem como, de migração e
de conversão de dados, o sistema legado deverá permanecer em atividade.
11.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA/SE.
11.14. Prestar apoio, caso necessário, na parametrização e operacionalização do sistema junto ao Setor
de Informática – SEINF e ao Departamento Contábil Financeiro e de Recursos Humanos – DECOF do
CREA/SE.
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12. DOS DEVERES DA CONTRATANTE
12.1. Exercer a fiscalização dos contratos por servidor(es) especialmente designado(s), na forma da
Lei nº 8.666/93, sem excluir nem reduzir a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não existirá corresponsabilidade do CREA/SE.
12.2. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos
contratos.
12.3. Fornecer à contratada todas e quaisquer informações necessárias à satisfatória execução dos
contratos.
12.4. Designar equipe para efetuar análise técnica, que realizará testes para comprovar todas as
especificações do sistema contratado.
13. DO REAJUSTE
13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados
no orçamento do CREA/SE, para o exercício de 2018, conforme segue:
6.2.2.1.1.04.09.01.005 – Serviços de Informática Pessoa Jurídica
15. DO PAGAMENTO
15.1 – O preço cobrado, fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas com materiais, equipamentos,
mão-de-obra, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa do contrato, será pago
integralmente, em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo dos serviços de implantação,
importação/migração, conversão de dados e treinamento de usuários, e da nota fiscal correspondente.
15.2 – O preço pela manutenção e suporte técnico, incluindo todas as despesas com materiais,
equipamentos, mão-de-obra, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa dos serviços,
será pago mensalmente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento do documento de
cobrança correspondente e aceito o objeto contratado, e será relativo ao mês vencido.
15.2.1 – O preço anual cobrado pela prestação de serviços de manutenção e suporte técnico será
reajustado a cada período de 01 (um) ano, contado a partir da data da vigência do contrato respectivo,
pelo IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na
ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação
anual acumulada.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o CREA/SE poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas:
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais
tenha concorrido;
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b) MULTA – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,3% (três décimos por cento)
sobre o valor total da contratação, até o máximo de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado na
execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a
que fizer jus a contratada ou ainda, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após
comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será
cobrado judicialmente;
c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da
penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.
16.3. A sanção prevista na alínea “d”, do subitem 16.1, poderá ser imposta cumulativamente com as
demais.
16.4. A Administração para imposição das sanções analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O licitante vencedor, após homologação, será convocado para receber a Nota de Empenho no
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação do CREA/SE ou a contar da ciência pessoal dos
autos, e/ou ser-lhe-á enviada por fax na forma do art. 64 da Lei nº. 8.666/93;
17.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do
CREA/SE, mediante pedido devidamente justificado, protocolizado no Setor de Licitação até o seu
termo final;
17.3. Caso a notificação não seja atendida pela adjudicada, sem prejuízo de enquadramento do
respectivo licitante as penalidades legalmente cabíveis, o CREA/SE poderá optar pela convocação das
demais proponentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e examinará as
propostas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente até apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor;
17.4. É facultada ao CREA/SE ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;
17.5. Fica assegurado ao CREA/SE o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente;
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17.6. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
CREA/SE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório;
17.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17.8. Conforme preceitua o § 4º do Artigo 62 da Lei 8.666/93, o documento hábil para formalização
será a Nota de Empenho em substituição ao Termo de Contrato;
17.9. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada à aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% do valor inicial
atualizado;
17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no CREA/SE;
17.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública de pregão;
17.12. 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;
17.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital
e seus Anexos, serão atendidos pela Pregoeira no horário de 08h:00min às 17h:00min no Setor de
Licitação do CREA/SE ou através do tele/fax (079) 3234-3000;
17.14. Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, pelo
Decreto Federal n°. 3.555/2000, e subsidiariamente, da Lei n°. 8.666/93;
17.15. Este edital contém os seguintes anexos: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de
Procuração; Anexo III – Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação; Anexo IV Declaração de que cumpre o disposto no art. 27, inciso V da Lei 8.666/93; Anexo V – Minuta de
Contrato.
17.16. É competente o Foro da Comarca de Aracaju/SE, para dirimir quaisquer litígios oriundos da
presente licitação.
17.17. O presente edital poderá ser obtido no Setor de Licitação do CREA/SE, no endereço
mencionado no preâmbulo deste edital.
Aracaju/SE, 10 de outubro de 2018
Salatiel da Anunciação Ferreira
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DO OBJETO
Concessão de licença de uso de sistema informatizado de folha de pagamento, que atenda as
exigências do Decreto nº 8.373, de 11.12.14, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – e Social, com prestação de serviços de
manutenção e suporte técnico.
O tipo de licitação eleito foi o de menor preço do lote, composto por 02 (dois) itens, devendo as
licitantes apresentar propostas para ambos:
Item 1: Concessão de licença de uso do sistema, abrangendo: implantação, importação/migração,
conversão de dados e treinamento de usuários.
Item 2: Manutenções preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema, bem como, suporte
técnico, pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de
60 (sessenta) meses.
2 – DA JUSTIFICATIVA
A contratação justifica-se em face da necessidade de implantação de um novo sistema de folha de
pagamento que atenda as exigências do Decreto nº 8.373, de 11/12/2014, que instituiu o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), bem como, que
aprimore as execuções dos trabalhos na Gerência de Gestão de Pessoas do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Sergipe – Crea/SE.
A manutenção e o suporte técnico se tornam obrigatórios, essenciais e imprescindíveis, para o direito
de uso do sistema informatizado e em razão da necessidade de possíveis atualizações tecnológicas,
correção de problemas de funcionalidades, adaptações quanto às mudanças externas, esclarecimentos
de dúvidas dos usuários, etc.
3 – DOS OBJETIVOS DO SISTEMA
3.1 – Administração de pessoal: armazenar e manter informações trabalhistas, previdenciárias,
tributárias e fiscais relativas ao quadro de pessoal do Conselho, com ou sem vínculo empregatício, de
forma a proporcionar condições de prestar as informações necessárias aos órgãos oficiais, conforme
determina a legislação.
3.2 – Benefícios: disponibilizar métodos para o controle de planos de saúde, seguros de vida, auxíliotransporte, vale-refeição ou alimentação, e/ou outros, concedidos pelo CREA/SE aos seus servidores e
colaboradores, bem como, calcular a proporcionalidade dos benefícios de acordo com as ocorrências
que determinam sua inclusão ou exclusão, de forma integrada ao sistema de folha de pagamento.
4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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4.1 – Do Banco de Dados
4.1.1 – Deverá funcionar em rede com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 10, Windows
Server 2012 ou superiores, através de servidor próprio do Conselho.
4.1.2 – Possuir interface gráfica padrão Windows.
4.1.3 – O gerenciador do banco de dados deverá ser Open Source (software livre).
4.1.4 – O sistema deverá efetuar o controle de transações, mantendo a integridade do Banco de Dados
em casos de quedas de energia e/ou falhas de hardware/software.
4.1.5 – Permitir personalizar relatórios com a identificação do CREA/SE.
4.2 – Do Sistema de Folha de Pagamento
4.2.1 – O sistema deverá ser multiusuário e deverá suportar, no mínimo, 200 (duzentos) registros entre
funcionários e menores aprendizes, ativos e inativos, considerando pelo menos 02 (dois) acessos
simultâneos, sem perda de desempenho.
4.2.2 – Permitir cadastrar, alterar, consultar e emitir as fichas de registros de empregados, em
conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, para o registro informatizado de
empregados, bem como cadastrar, alterar, consultar registros de menores aprendizes.
4.2.3 – Permitir elaborar o relatório de funcionários com diversos filtros (ativos, desligados, lotação,
admissão, aniversariantes, etc.) através de gerador de relatórios.
4.2.4 – O sistema deve estar preparado para aceitar matrículas diferentes de mesmo servidor e exibir
mensagem de alerta no momento de cadastramento de matrículas de servidores que já sejam
cadastrados.
4.2.5 – Gerar as Fichas Registros de Empregados.
4.2.6 – Armazenar para cada registro de vínculo funcional um cadastro de dependentes com as
diversas informações de registro.
4.2.7 – Controlar os dependentes dos funcionários realizando a sua baixa automática na época e nas
condições devidas.
4.2.8 – Emitir as fichas de dependentes para o imposto de renda e o salário família.
4.2.9 – Emitir as etiquetas para a CTPS e pasta funcional.
4.2.10 – Emitir a ficha de frequência e a ficha de anotações e atualizações da CTPS.
4.2.11 – Permitir geração de contracheques em arquivo tipo TXT, PDF, RTF, ODF HTML e XLS para
impressão, de modo selecionado ou coletivo, e para disponibilização via intranet do Conselho.
4.2.12 – Processar automaticamente todas as alterações referentes ao contrato de trabalho de
funcionários.
4.2.13 – Permitir o tratamento da Ficha Registro com foto.
4.2.14 – Atualização automática de tabelas de INSS, IRRF, Salário Mínimo e Salário Família, sem
intervenção dos usuários.
4.2.15 – Possibilitar o registro de treinamentos realizados.
4.2.16 – Possibilitar as adaptações às alterações legais e às convenções coletivas.
4.2.17 – Permitir o armazenamento de históricos de salários, promoções, adicionais, cargos
comissionados, gratificações, horários, centro de custos, afastamentos e demais ocorrências.
4.2.18 – Gerar automaticamente o histórico funcional a partir das alterações no registro dos
funcionários.
4.2.19 – Possuir calendário com a possibilidade de cadastrar feriados, datas sem expedientes e datas
em que o expediente deverá ser reduzido ou ampliado.
4.2.20 – Possibilitar o cadastramento de diversos tipos de horários de trabalho.
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4.2.21 – Calcular complementos de rescisão contratual e férias, sempre que houver reajuste salarial
e/ou verbas que devam ser pagas para os funcionários demitidos e/ou em férias.
4.2.22 – Controlar o histórico das portarias dos servidores e as anotações eletrônicas na ficha do
servidor.
4.2.23 – Emitir os relatórios para análises gerenciais.
4.2.24 – Permitir a emissão de declarações para os funcionários cadastrados por meio de um
formulário previamente determinado.
4.2.25 – Realizar o cálculo automático de pensões alimentícias conforme base determinada
judicialmente, registrando os dados dos beneficiários de pensão e possibilitando cálculos diferenciados
para beneficiários, incluindo as deduções legais.
4.2.26 – Possibilitar a criação de verbas de cálculo automático, de acordo com valores, percentuais ou
informações pré-determinadas, atualizando conforme geração das folhas mensais.
4.2.27 – Controlar automaticamente o pagamento de verbas de duração pré-determinada, conforme
geração das folhas mensais.
4.2.28 – Permitir a edição, a inclusão e a exclusão de verbas de modo manual.
4.2.29 – Emitir o comprovante de rendimentos pagos ou creditados.
4.2.30 – Realizar o cálculo de provisões para férias e 13º salário, o cálculo do 13º, adiantamento de
13º, integral e complementar, junto à folha normal ou em separado.
4.2.31 – Permitir simulações de cálculo de folhas futuras com emissão de relatórios dos valores da
folha de pagamento, incluindo:
4.2.31.1 – Simulação de aumentos salariais.
4.2.31.2 – Simulação do pagamento de 13º salário.
4.2.31.3 – Simulação do pagamento de férias.
4.2.32 – Calcular o pagamento retroativo de todas as verbas e benefícios reajustados no caso de o
Acordo Coletivo assinado em data posterior a data-base, gerando automaticamente o cálculo dos
impostos e os arquivos necessários para o SEFIP do retroativo.
4.2.33 – Permitir o controle, tratamento e geração automática da folha de pagamento de 13º salário em
parcelas, podendo ser executado a qualquer tempo.
4.2.34 – Controlar o número de férias de direito, já adquiridas e não gozadas, de acordo com a
legislação.
4.2.35 – Possibilitar a geração de escala de férias e suas alterações.
4.2.36 – Controlar os prazos para gozo de férias, emitindo alertas para férias no período concessivo de
gozo com vencimento eminente.
4.2.37 – Controlar a aquisição e a atualização automática da data de férias, considerando faltas e
afastamentos ocorridos no período aquisitivo de férias, solicitação de abono, de adiantamento de 13º
salário e férias partidas.
4.2.38 – Controlar o parcelamento de férias (período limite, intervalo entre as parcelas e período
mínimo de gozo).
4.2.39 – Calcular a remuneração de férias, inclusive abono pecuniário e o adiantamento do 13º salário.
4.2.40 – Emitir o aviso e o recibo de férias, separados.
4.2.41 – Gerar os arquivos de informações como SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF (Comprovante de
Rendimentos Pagos) e HOMOLOGNET em conformidade com as versões atuais e legislação vigente.
4.2.42 – Permitir o controle de auxílio transporte, considerando quantidade de dias úteis, períodos de
férias e outros afastamentos.
4.2.43 – Controlar, calcular e gerar as guias de pagamento de encargos legais e sociais, contribuições e
impostos (IRPF, INSS, PIS, Contribuição Sindical, Contribuição Social e outras guias).
4.2.44 – Permitir o cadastro de informações de outro contrato de trabalho (duplo vínculo) e teto INSS
no outro contrato.
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4.2.45 – Geração de arquivos para Receita Federal e INSS (IN86 e IN12).
4.2.46 – Calcular automaticamente todas as verbas devidas no processo rescisório, como férias
indenizadas e proporcionais, 13º salário indenizado, dias trabalhados, entre outras verbas a descontar
ou pagar, advindas da folha de pagamento, benefícios sociais ou ponto eletrônico.
4.2.47 – Permitir a busca automática de valores a serem descontados, como adiantamentos (salário,
férias, 13º Salário), auxílio transporte e auxilio alimentação.
4.2.48 – Emitir a Relação de Salário Contribuição (RSC).
4.2.49 – Possibilitar a manutenção dos dados de todos os funcionários e menores aprendizes
desligados.
4.2.50 – Emitir o aviso prévio.
4.2.51 – Emitir o Termo de Rescisão e o demonstrativo do cálculo, de acordo com as normas do
Ministério do Trabalho e Emprego.
4.2.52 – Gerar o arquivo GRRF.RE.
4.2.53 – Comunicar a rescisão às demais áreas do banco de dados.
4.2.54 – Atender, obrigatoriamente, as exigências do e-social.
4.2.55 – Deverá utilizar os dados cadastrados, sem a necessidade de reutilização de informações ou
cálculos manuais que possam ser automatizados através dos dados de recursos humanos.
4.2.56 – Deverá existir mecanismo que calcule automaticamente retroativos na próxima folha normal
ou em folha complementar/suplementar, sem a necessidade de cálculos manuais ou de informações
adicionais.
4.2.57 – Por questões de segurança, os dados serão classificados como sigilosos, permitindo o
armazenamento deste tipo de informação de forma criptografada em banco de dados.
4.3 – Do Backup
A contratada deverá informar ao CREA/SE quais os arquivos e as pastas serão objeto de copias de
segurança e possibilitar a recuperação dos backups.
5 – DAS MANUTENÇÕES E DO SUPORTE TÉCNICO
5.1 – A contratada deverá promover a contínua atualização preventiva, corretiva, adaptativa e
evolutiva do sistema, considerando:
5.1.1 – Manutenção Preventiva: alterações no software buscando melhorar a confiabilidade ou
oferecer uma estrutura melhor para futuras manutenções. A manutenção preventiva parte de uma
observação reconhecida pelos mantenedores sobre o que poderá gerar algum tipo de erro no software,
desta forma tal erro será tratado antes que um problema venha a ocorrer.
5.1.2 – Manutenção Corretiva: alterações para correção de defeitos ou comportamentos inadequados
que causem problemas de uso ou funcionamento, sem inserção de novas funcionalidades.
5.1.3 – Manutenção Adaptativa: adaptação no software para acomodar as constantes mudanças
ocorridas em seu ambiente externo. Essas mudanças podem ser em regras de negócio, constituição e
leis que tenham consequências a funções do sistema, assim como a criação de uma nova plataforma de
hardware, podendo ser uma nova geração de processadores, ou periféricos na qual o software consiga
aproveitar seus recursos, além de uma nova versão de um sistema operacional que possa não ser
totalmente compatível ao software.
5.1.4 – Manutenção Evolutiva: modificações não previstas no documento original de requisitos do
software. Tem por intuito melhorar a qualidade do software, acrescentando novas funcionalidades,
melhorando seu desempenho, ou até mesmo modificando seu código-fonte buscando obter melhor
legibilidade ou adequação a alguns paradigmas de programação.
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5.1.4.1 – A manutenção evolutiva concede ao CREA/SE o direito de receber, sem custo adicional, as
novas versões decorrentes das atualizações que visam aperfeiçoar o sistema e mantê-lo atualizado com
as novas tecnologias do mercado, incluindo o auxílio de um técnico na configuração do sistema em
novas máquinas, na atualização ou instalação e treinamento na operação de novas versões, caso seja
necessário.
5.2 – O suporte técnico deverá sanar as dúvidas operacionais dos usuários, garantindo assim a
funcionalidade e operabilidade no sistema objeto da licitação.
5.3 – As manutenções e o suporte técnico deverão ser prestados via telefone, e-mail, remoto ou mesmo
pessoalmente, devendo os chamados ser realizados das 08h00min às 18h00min, de segunda-feira a
sexta-feira, em dias úteis.
5.4 – O CREA/SE poderá efetuar um número ilimitado de chamados de manutenção e suporte técnico
durante a vigência do contrato correspondente, a fim de suprir suas necessidades, qualquer que sejam
elas.
6 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS
6.1 – O contrato para concessão de licença de uso do sistema informatizado de folha de pagamento
vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de
60 (sessenta) meses, iniciando-se a partir da sua assinatura. O prazo de duração estará condicionado à
vigência do contrato administrativo para prestação de serviços para manutenção e suporte técnico do
software.
6.1.1 – A contratada será obrigada a garantir a perfeita execução do objeto, reparando, corrigindo,
removendo ou substituindo, às suas expensas, no total ou em parte, quaisquer vícios, defeitos ou
incorreções.
6.2 – O contrato administrativo para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, a serem
executados de forma contínua, vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, sendo certo que seu termo inicial ficará
condicionado à execução total da segunda etapa do objeto do contrato para concessão de licença de
uso do sistema informatizado de folha de pagamento.
7 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO RELATIVOS À CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DO
SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO
DEFINITIVO
7.1 – O prazo de execução da implantação, importação/migração, conversão de dados e treinamento de
usuários será de 23 (vinte e três) dias corridos, contados da assinatura do contrato.
7.2 – Os serviços serão desenvolvidos em 02 (duas) etapas, com os seguintes prazos de execução:
7.2.1 – 1ª etapa: implantação, importação/migração e conversão dos dados - 20 (vinte) dias corridos a
contar da data de assinatura do contrato.
7.2.2 – 2ª etapa: treinamento - 03 (três) dias corridos após a conclusão da 1ª etapa.
7.3 – Executadas as etapas descritas nos subitens 7.2.1 e 7.2.2, ocorrerá o recebimento definitivo, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.710 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco - CEP 49081-015 – Aracaju/SE,
Telefone: (79) 3234-3020/3009 - Home page: www.crea-se.org.br - E-mail: ggi@crea-se.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE

Compromisso com o profissional e com a sociedade

8 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO RELATIVOS À MANUTENÇÃO E AO SUPORTE
TÉCNICO
A contratada deverá se comprometer com os seguintes níveis de atendimento:

SEVERIDADE

Item A

Item B

Item C

DEFINIÇÃO
Situações de parada do sistema ou aplicação crítica,
causando grave impacto sobre a produção.
Problemas de alto-impacto onde a produção tem
seguimento, mas são comprometidos de tal forma que a
produção será gravemente comprometida durante vários
dias.
Problema de alto-impacto, onde a produção tem
seguimento, mas de modo significativamente reduzido.
Questão dependente de tempo, importante para a
produtividade em longo prazo, que não esteja
ocasionando uma interrupção imediata no trabalho.
Questão importante que não tem impacto significativo
sobre a produtividade do cliente.

PRAZO PARA A
SOLUÇÃO

Imediato até 8 (oito)
horas úteis.

Imediato até 16
(dezesseis) horas úteis.
Imediato até 24 (vinte e
quatro) horas úteis.

9 – DOS DEVERES DO CONTRATANTE
9.1 – Exercer a fiscalização dos contratos por servidor (es) especialmente designado(s), na forma da
Lei nº 8.666/93, sem excluir nem reduzir a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não existirá corresponsabilidade do CREA/SE.
9.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos
contratos.
9.3 – Fornecer à contratada todas e quaisquer informações necessárias à satisfatória execução dos
contratos.
9.4 – Designar equipe para efetuar análise técnica, que realizará testes para comprovar todas as
especificações do sistema contratado.
10 – DOS DEVERES DA CONTRATADA
10.1. A importação/migração e conversão dos dados para o novo sistema será de responsabilidade da
empresa contratada, sendo que o Departamento Contábil Financeiro e de Recursos Humanos –
DECOF do CREA/SE, com auxílio do Setor de Informática – SEINF, disponibilizará as informações
necessárias para migração do sistema legado através de arquivo com estrutura/formato determinado
pela mesma.
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10.1.1. Para garantir a migração e conversão coerente dos dados legados para o novo sistema, a
contratada deverá disponibilizar documentação específica para gerenciamento do projeto, constando
pelo menos as seguintes informações:
10.1.1.1. Estrutura Analítica do Projeto, descrevendo todas as fases do processo de migração e
conversão de dados, as atividades necessárias e as entregas previstas em cada atividade.
10.1.1.2. Diagrama de Sequência das Atividades, mostrando a sequência de execução das tarefas de
migração e conversão e suas dependências.
10.1.1.3. Cronograma da Migração e Conversão, indicando a execução das tarefas no tempo
determinado, com suas respectivas dependências, já definidas no diagrama de sequência das
atividades, além dos marcos importantes da migração e prazos estimados preliminares destas tarefas,
demarcando-se o início e o término do processo.
10.2. A empresa contratada deverá fornecer treinamento presencial para no mínimo 02 (dois)
funcionários do Conselho quanto à operacionalização e funcionalidades do sistema, sendo a carga
horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, divididas em 03 (três) dias, nas dependências do Órgão.
10.2.1. Durante todo o período de vigência do contrato de prestação de serviços de manutenção e
suporte técnico, nas hipóteses de atualização de software, troca de pessoal, dentre outras, a contratada
deverá efetivar novo treinamento de usuários.
10.3. Comunicar imediatamente ao CREA/SE quaisquer fatos ou anormalidades que possam
prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos serviços a serem prestados.
10.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução dos contratos.
10.5. Executar os serviços contratados com diligência e prudência, através de profissionais habilitados
e capacitados, dentro dos prazos estabelecidos, observando sempre as exigências legais, prestando ao
CREA/SE todas as informações sobre o andamento dos procedimentos.
10.6. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer vícios relacionados aos serviços por ela
prestados.
10.7. Manter, durante toda a execução dos contratos, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
10.8. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, os contratos, sem a anuência prévia
e por escrito do CREA/SE.
10.9. Garantir a privacidade do CREA/SE, de modo a não rastrear e não divulgar informações relativas
à utilização do acesso pelo mesmo, a menos que seja obrigada a fazê-lo em decorrência de ordem
judicial ou de obrigação prevista em lei.
10.10. Resguardar a privacidade do CREA/SE, comprometendo-se a não transmitir a terceiros
quaisquer dados dos quais tenha acesso.
10.11. Aplicar com empenho seus melhores esforços para assegurar a qualidade do objeto.
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10.12. Garantir que o atual sistema permaneça em funcionamento, de forma a não comprometer os
serviços do Conselho. Sendo assim, durante todo o período de implantação, bem como, de migração e
de conversão de dados, o sistema legado deverá permanecer em atividade.
10.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA/SE.
10.14. Prestar apoio, caso necessário, na parametrização e operacionalização do sistema junto ao Setor
de Informática – SEINF e ao Departamento Contábil Financeiro e de Recursos Humanos – DECOF do
CREA/SE.
11 – DOS PAGAMENTOS
11.1 – O preço cobrado, fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas com materiais, equipamentos,
mão-de-obra, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa do contrato, será pago
integralmente, em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo dos serviços de implantação,
importação/migração, conversão de dados e treinamento de usuários, e da nota fiscal correspondente.
11.2 – O preço pela manutenção e suporte técnico, incluindo todas as despesas com materiais,
equipamentos, mão-de-obra, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa dos serviços,
será pago mensalmente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento do documento de
cobrança correspondente e aceito o objeto contratado, e será relativo ao mês vencido.
11.2.1 – O preço anual cobrado pela prestação de serviços de manutenção e suporte técnico será
reajustado a cada período de 01 (um) ano, contado a partir da data da vigência do contrato respectivo,
pelo IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na
ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação
anual acumulada.

DANIELE GONÇALVES SANTOS
Gerente de Gestão de Pessoas
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO
(Papel timbrado da proponente, contendo, endereço, telefone e fax)

OUTORGANTE: (Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu
nome (nome, endereço/razão social, etc.)

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão Presencial nº. ___/2018 – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe.

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de
documentação de habilitação e de propostas, formular lances, assinar as respectivas atas, registrar
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos
os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local, ___ de ______________de 2018

Atenciosamente,

___________________________________________
nome e assinatura do responsável legal.
Carteira de Identidade (n°. e órgão expedidor)
Endereço:
CEP:
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2018

______________________________________(Razão Social da empresa), com sede na
___________________________________________(endereço completo), inscrita no CNPJ nº.
___________________, vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _________________
e do CPF nº. ______________________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº. da
Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a
habilitação na licitação modalidade Pregão nº. ___/2018 do CREA/SE.

___________________________________
(local e data)

_______________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

Observação:
a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante
e estar assinada pelo representante legal da empresa; e
b) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES
(Papel timbrado da proponente, contendo: endereço, telefone e fax)

Ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe/Se.
Referente: Pregão Presencial n°. ___/ 2018

A Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , com sede na
........................................................,
CNPJ
...............................................,
vem
por
intermediário do seu representante legal, Sr. ...................................................., portador da
carteira
de
identidade
nº.
...........................................
e
do
CPF
nº.
............................................................., declara, para os devidos fins do inciso V do art. 27
da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
não emprega menores de 16 anos.

Local ( ), _______________ de 2018.

Atenciosamente,

________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal.
Carteira de Identidade (n° e órgão expedidor)
Endereço:
CEP:
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ANEXO V
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.136.890/0001-05 com sede na Av. Dr.
Carlos Rodrigues da Cruz, n°. 1.710 – Centro, Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, CEP: 49.081015 através de seu Pregoeiro designado pela Portaria nº. 44 de 02 de Janeiro de 2018 torna público
para conhecimento dos interessados Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que realizará
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá
integralmente a Lei nº. 10.520/2002 e o Decreto Federal nº. 3.555/2000, que regulamenta a licitação na
modalidade de Pregão, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis
8.666/93, 9.784/99 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei
Complementar nº. 147/2014.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a Concessão de licença de uso de sistema informatizado de folha
de pagamento, que atenda as exigências do Decreto nº. 8.373, de 11.12.14, que instituiu o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – e Social, com prestação
de serviços de manutenção e suporte técnico.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS DO SISTEMA
2.1 – Administração de pessoal: armazenar e manter informações trabalhistas, previdenciárias,
tributárias e fiscais relativas ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, com ou sem vínculo
empregatício, de forma a proporcionar condições de prestar as informações necessárias aos órgãos
oficiais, conforme determina a legislação.
2.2 – Benefícios: disponibilizar métodos para o controle de planos de saúde, seguros de vida, auxíliotransporte, vale-refeição ou alimentação, e/ou outros, concedidos pelo CONTRATANTE aos seus
servidores e colaboradores, bem como, calcular a proporcionalidade dos benefícios de acordo com as
ocorrências que determinam sua inclusão ou exclusão, de forma integrada ao sistema de folha de
pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1 – Do Banco de Dados
3.1.1 – Deverá funcionar em rede com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 10, Windows
Server 2012 ou superiores, através de servidor próprio do Conselho.
3.1.2 – Possuir interface gráfica padrão Windows.
3.1.3 – O gerenciador do banco de dados deverá ser Open Source (software livre).
3.1.4 – O sistema deverá efetuar o controle de transações, mantendo a integridade do Banco de Dados
em casos de quedas de energia e/ou falhas de hardware/software.
3.1.5 – Permitir personalizar relatórios com a identificação do CREA/SE.
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3.2 – Do Sistema de Folha de Pagamento
3.2.1 – O sistema deverá ser multiusuário e deverá suportar, no mínimo, 100 (cem) registros entre
funcionários e menores aprendizes, ativos e inativos, considerando pelo menos 02 (dois) acessos
simultâneos, sem perda de desempenho.
3.2.2 – Permitir cadastrar, alterar, consultar e emitir as fichas de registros de empregados, em
conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, para o registro informatizado de
empregados, bem como cadastrar, alterar, consultar registros de menores aprendizes.
3.2.3 – Permitir elaborar o relatório de funcionários com diversos filtros (ativos, desligados, lotação,
admissão, aniversariantes, etc.) através de gerador de relatórios.
3.2.4 – O sistema deve estar preparado para aceitar matrículas diferentes de mesmo servidor e exibir
mensagem de alerta no momento de cadastramento de matrículas de servidores que já sejam
cadastrados.
3.2.5 – Gerar as Fichas Registros de Empregados.
3.2.6 – Armazenar para cada registro de vínculo funcional um cadastro de dependentes com as
diversas informações de registro.
3.2.7 – Controlar os dependentes dos funcionários realizando a sua baixa automática na época e nas
condições devidas.
3.2.8 – Emitir as fichas de dependentes para o imposto de renda e o salário família.
3.2.9 – Emitir as etiquetas para a CTPS e pasta funcional.
3.2.10 – Emitir a ficha de frequência e a ficha de anotações e atualizações da CTPS.
3.2.11 – Permitir geração de contracheques em arquivo tipo TXT, PDF, RTF, ODF HTML e XLS para
impressão, de modo selecionado ou coletivo, e para disponibilização via intranet do Conselho.
3.2.12 – Processar automaticamente todas as alterações referentes ao contrato de trabalho de
funcionários.
3.2.13 – Permitir o tratamento da Ficha Registro com foto.
3.2.14 – Atualização automática de tabelas de INSS, IRRF, Salário Mínimo e Salário Família, sem
intervenção dos usuários.
3.2.15 – Possibilitar o registro de treinamentos realizados.
3.2.16 – Possibilitar as adaptações às alterações legais e às convenções coletivas.
3.2.17 – Permitir o armazenamento de históricos de salários, promoções, adicionais, cargos
comissionados, gratificações, horários, centro de custos, afastamentos e demais ocorrências.
3.2.18 – Gerar automaticamente o histórico funcional a partir das alterações no registro dos
funcionários.
3.2.19 – Possuir calendário com a possibilidade de cadastrar feriados, datas sem expedientes e datas
em que o expediente deverá ser reduzido ou ampliado.
3.2.20 – Possibilitar o cadastramento de diversos tipos de horários de trabalho.
3.2.21 – Calcular complementos de rescisão contratual e férias, sempre que houver reajuste salarial
e/ou verbas que devam ser pagas para os funcionários demitidos e/ou em férias.
3.2.22 – Controlar o histórico das portarias dos servidores e as anotações eletrônicas na ficha do
servidor.
3.2.23 – Emitir os relatórios para análises gerenciais.
3.2.24 – Permitir a emissão de declarações para os funcionários cadastrados por meio de um
formulário previamente determinado.
3.2.25 – Realizar o cálculo automático de pensões alimentícias conforme base determinada
judicialmente, registrando os dados dos beneficiários de pensão e possibilitando cálculos diferenciados
para beneficiários, incluindo as deduções legais.
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3.2.26 – Possibilitar a criação de verbas de cálculo automático, de acordo com valores, percentuais ou
informações pré-determinadas, atualizando conforme geração das folhas mensais.
3.2.27 – Controlar automaticamente o pagamento de verbas de duração pré-determinada, conforme
geração das folhas mensais.
3.2.28 – Permitir a edição, a inclusão e a exclusão de verbas de modo manual.
3.2.29 – Emitir o comprovante de rendimentos pagos ou creditados.
3.2.30 – Realizar o cálculo de provisões para férias e 13º salário, o cálculo do 13º, adiantamento de
13º, integral e complementar, junto à folha normal ou em separado.
3.2.31 – Permitir simulações de cálculo de folhas futuras com emissão de relatórios dos valores da
folha de pagamento, incluindo:
3.2.31.1 – Simulação de aumentos salariais.
3.2.31.2 – Simulação do pagamento de 13º salário.
3.2.31.3 – Simulação do pagamento de férias.
3.2.32 – Calcular o pagamento retroativo de todas as verbas e benefícios reajustados no caso de o
Acordo Coletivo assinado em data posterior a data-base, gerando automaticamente o cálculo dos
impostos e os arquivos necessários para o SEFIP do retroativo.
3.2.33 – Permitir o controle, tratamento e geração automática da folha de pagamento de 13º salário em
parcelas, podendo ser executado a qualquer tempo.
3.2.34 – Controlar o número de férias de direito, já adquiridas e não gozadas, de acordo com a
legislação.
3.2.35 – Possibilitar a geração de escala de férias e suas alterações.
3.2.36 – Controlar os prazos para gozo de férias, emitindo alertas para férias no período concessivo de
gozo com vencimento eminente.
3.2.37 – Controlar a aquisição e a atualização automática da data de férias, considerando faltas e
afastamentos ocorridos no período aquisitivo de férias, solicitação de abono, de adiantamento de 13º
salário e férias partidas.
3.2.38 – Controlar o parcelamento de férias (período limite, intervalo entre as parcelas e período
mínimo de gozo).
3.2.39 – Calcular a remuneração de férias, inclusive abono pecuniário e o adiantamento do 13º salário.
3.2.40 – Emitir o aviso e o recibo de férias, separados.
3.2.41 – Gerar os arquivos de informações como SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF (Comprovante de
Rendimentos Pagos) e HOMOLOGNET em conformidade com as versões atuais e legislação vigente.
3.2.42 – Permitir o controle de auxílio transporte, considerando quantidade de dias úteis, períodos de
férias e outros afastamentos.
3.2.43 – Controlar, calcular e gerar as guias de pagamento de encargos legais e sociais, contribuições e
impostos (IRPF, INSS, PIS, Contribuição Sindical, Contribuição Social e outras guias).
3.2.44 – Permitir o cadastro de informações de outro contrato de trabalho (duplo vínculo) e teto INSS
no outro contrato.
3.2.45 – Geração de arquivos para Receita Federal e INSS (IN86 e IN12).
3.2.46 – Calcular automaticamente todas as verbas devidas no processo rescisório, como férias
indenizadas e proporcionais, 13º salário indenizado, dias trabalhados, entre outras verbas a descontar
ou pagar, advindas da folha de pagamento, benefícios sociais ou ponto eletrônico.
3.2.47 – Permitir a busca automática de valores a serem descontados, como adiantamentos (salário,
férias, 13º Salário), auxílio transporte e auxilio alimentação.
3.2.48 – Emitir a Relação de Salário Contribuição (RSC).
3.2.49 – Possibilitar a manutenção dos dados de todos os funcionários e menores aprendizes
desligados.
3.2.50 – Emitir o aviso prévio.
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3.2.51 – Emitir o Termo de Rescisão e o demonstrativo do cálculo, de acordo com as normas do
Ministério do Trabalho e Emprego.
3.2.52 – Gerar o arquivo GRRF.RE.
3.2.53 – Comunicar a rescisão às demais áreas do banco de dados.
3.2.54 – Atender, obrigatoriamente, as exigências do e-social.
3.2.55 – Deverá utilizar os dados cadastrados, sem a necessidade de reutilização de informações ou
cálculos manuais que possam ser automatizados através dos dados de recursos humanos.
3.2.56 – Deverá existir mecanismo que calcule automaticamente retroativos na próxima folha normal
ou em folha complementar/suplementar, sem a necessidade de cálculos manuais ou de informações
adicionais.
3.2.57 – Por questões de segurança, os dados serão classificados como sigilosos, permitindo o
armazenamento deste tipo de informação de forma criptografada em banco de dados.
3.3 – Do Backup
A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE quais os arquivos e as pastas serão objeto de
copias de segurança.
CLAUSULA QUARTA - DAS MANUTENÇÕES E DO SUPORTE TÉCNICO
4.1 – A contratada deverá promover a contínua atualização preventiva, corretiva, adaptativa e
evolutiva do sistema, considerando:
4.1.1 – Manutenção Preventiva: alterações no software buscando melhorar a confiabilidade ou
oferecer uma estrutura melhor para futuras manutenções. A manutenção preventiva parte de uma
observação reconhecida pelos mantenedores sobre o que poderá gerar algum tipo de erro no software,
desta forma tal erro será tratado antes que um problema venha a ocorrer.
4.1.2 – Manutenção Corretiva: alterações para correção de defeitos ou comportamentos inadequados
que causem problemas de uso ou funcionamento, sem inserção de novas funcionalidades.
4.1.3 – Manutenção Adaptativa: adaptação no software para acomodar as constantes mudanças
ocorridas em seu ambiente externo. Essas mudanças podem ser em regras de negócio, constituição e
leis que tenham consequências a funções do sistema, assim como a criação de uma nova plataforma de
hardware, podendo ser uma nova geração de processadores, ou periféricos na qual o software consiga
aproveitar seus recursos, além de uma nova versão de um sistema operacional que possa não ser
totalmente compatível ao software.
4.1.4 – Manutenção Evolutiva: modificações não previstas no documento original de requisitos do
software. Tem por intuito melhorar a qualidade do software, acrescentando novas funcionalidades,
melhorando seu desempenho, ou até mesmo modificando seu código-fonte buscando obter melhor
legibilidade ou adequação a alguns paradigmas de programação.
4.1.4.1 – A manutenção evolutiva concede ao CREA/SE o direito de receber, sem custo adicional, as
novas versões decorrentes das atualizações que visam aperfeiçoar o sistema e mantê-lo atualizado com
as novas tecnologias do mercado, incluindo o auxílio de um técnico na configuração do sistema em
novas máquinas, na atualização ou instalação e treinamento na operação de novas versões, caso seja
necessário.
4.2 – O suporte técnico deverá sanar as dúvidas operacionais dos usuários, garantindo assim a
funcionalidade e operabilidade no sistema objeto da licitação.
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4.3 – As manutenções e o suporte técnico deverão ser prestados via telefone, e-mail, remoto ou mesmo
pessoalmente, devendo os chamados ser realizados das 08h00min às 18h00min, de segunda-feira a
sexta-feira, em dias úteis.
4.4 – O CREA/SE poderá efetuar um número ilimitado de chamados de manutenção e suporte técnico
durante a vigência do contrato correspondente, a fim de suprir suas necessidades, qualquer que sejam
elas.
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato está vinculado ao processo licitatório nº. 1699893/2018, modalidade Pregão
Presencial nº. 19/2018, tipo menor preço do lote.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no
orçamento do CREA/SE, para o exercício de 2018, conforme segue:
6.2.2.1.1.04.09.01.005 – Serviços de Informática Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA SETIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1 – O contrato para concessão de licença de uso do sistema informatizado de folha de pagamento
vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de
60 (sessenta) meses, iniciando-se a partir da sua assinatura. O prazo de duração estará condicionado à
vigência do contrato administrativo para prestação de serviços para manutenção e suporte técnico do
software.
7.1.1 – A contratada será obrigada a garantir a perfeita execução do objeto, reparando, corrigindo,
removendo ou substituindo, às suas expensas, no total ou em parte, quaisquer vícios, defeitos ou
incorreções.
7.2 – O contrato administrativo para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, a serem
executados de forma contínua, vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, sendo certo que seu termo inicial ficará
condicionado à execução total da segunda etapa do objeto do contrato para concessão de licença de
uso do sistema informatizado de folha de pagamento.
CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO RELATIVOS À CONCESSÃO DE
DIREITO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO
RECEBIMENTO DEFINITIVO
8.1 – O prazo de execução da implantação, importação/migração, conversão de dados e treinamento de
usuários será de 23 (vinte e três) dias corridos, contados da assinatura do contrato.
8.2 – Os serviços serão desenvolvidos em 02 (duas) etapas, com os seguintes prazos de execução:
8.2.1 – 1ª etapa: implantação, importação/migração e conversão dos dados - 20 (vinte) dias corridos a
contar da data de assinatura do contrato.
8.2.2 – 2ª etapa: treinamento - 03 (três) dias corridos após a conclusão da 1ª etapa.
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8.3 – Executadas as etapas descritas nos subitens 8.2.1 e 8.2.2, ocorrerá o recebimento definitivo, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.
CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO RELATIVOS À MANUTENÇÃO E AO
SUPORTE TÉCNICO
A contratada deverá se comprometer com os seguintes níveis de atendimento:

SEVERIDADE

Item A

Item B

Item C

DEFINIÇÃO
Situações de parada do sistema ou aplicação crítica,
causando grave impacto sobre a produção.
Problemas de alto-impacto onde a produção tem
seguimento, mas são comprometidos de tal forma que a
produção será gravemente comprometida durante vários
dias.
Problema de alto-impacto, onde a produção tem
seguimento, mas de modo significativamente reduzido.
Questão dependente de tempo, importante para a
produtividade em longo prazo, que não esteja
ocasionando uma interrupção imediata no trabalho.
Questão importante que não tem impacto significativo
sobre a produtividade do cliente.

PRAZO PARA A
SOLUÇÃO

Imediato até 8 (oito)
horas úteis.

Imediato até 16
(dezesseis) horas úteis.
Imediato até 24 (vinte e
quatro) horas úteis.

CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO
10.1 – O preço cobrado, fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas com materiais, equipamentos,
mão-de-obra, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa do contrato, será pago
integralmente, em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo dos serviços de implantação,
importação/migração, conversão de dados e treinamento de usuários, e da nota fiscal correspondente.
10.2 – O preço pela manutenção e suporte técnico, incluindo todas as despesas com materiais,
equipamentos, mão-de-obra, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa dos serviços,
será pago mensalmente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento do documento de
cobrança correspondente e aceito o objeto contratado, e será relativo ao mês vencido.
10.2.1 – O preço anual cobrado pela prestação de serviços de manutenção e suporte técnico será
reajustado a cada período de 01 (um) ano, contado a partir da data da vigência do contrato respectivo,
pelo IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na
ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação
anual acumulada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DEVERES DO CONTRATANTE
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1.1 – Exercer a fiscalização do contrato por servidor(es) especialmente designado(s), na forma da Lei
nº 8.666/93, sem excluir nem reduzir a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não existirá corresponsabilidade do
CONTRATANTE.
11.2 – Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do
contrato.
11.3 – Fornecer à CONTRATADA todas e quaisquer informações necessárias à satisfatória execução
do contrato.
11.4 – Designar equipe para efetuar análise técnica, que realizará testes para comprovar todas as
especificações do sistema contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DEVERES DA CONTRATADA
12 – Além das demais obrigações constantes deste contrato, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa
do Consumidor, cumpre à CONTRATADA:
12.1 – A importação/migração e conversão dos dados para o novo sistema será de responsabilidade da
CONTRATADA, sendo que o Departamento Contábil Financeiro e de Recursos Humanos – DECOF
do CONTRATANTE, com auxílio do Setor de Informática – SEINF, disponibilizará as informações
necessárias para migração do sistema legado através de arquivo com estrutura/formato determinado
pela mesma.
12.1.1 – Para garantir a migração e conversão coerente dos dados legados para o novo sistema, a
CONTRATADA deverá disponibilizar documentação específica para gerenciamento do projeto,
constando pelo menos as seguintes informações:
12.1.1.1 – Estrutura Analítica do Projeto, descrevendo todas as fases do processo de migração e
conversão de dados, as atividades necessárias e as entregas previstas em cada atividade.
12.1.1.2 – Diagrama de Sequência das Atividades, mostrando a sequência de execução das tarefas de
migração e conversão e suas dependências.
12.1.1.3 – Cronograma da Migração e Conversão, indicando a execução das tarefas no tempo
determinado, com suas respectivas dependências, já definidas no diagrama de sequência das
atividades, além dos marcos importantes da migração e prazos estimados preliminares destas tarefas,
demarcando-se o início e o término do processo.
12.2 – Fornecer treinamento presencial para no mínimo 02 (dois) funcionários do CONTRATANTE
quanto à operacionalização e funcionalidades do sistema, sendo a carga horária mínima de 24 (vinte e
quatro) horas, divididas em 03 (três) dias, nas dependências do mesmo.
12.2.1 – Durante todo o período de vigência do contrato de prestação de serviços de manutenção e
suporte técnico, nas hipóteses de atualização de software, troca de pessoal, dentre outras, a
CONTRATADA deverá efetivar novo treinamento de usuários.
12.3 – Comunicar imediatamente ao CONTRANTANTE quaisquer fatos ou anormalidades que
possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos serviços a serem prestados.
12.4 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato.
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12.5 – Executar os serviços contratados com diligência e prudência, através de profissionais
habilitados e capacitados, dentro dos prazos estabelecidos, observando sempre as exigências legais,
prestando ao CONTRATANTE todas as informações sobre o andamento dos procedimentos.
12.6 – Responsabilizar-se integralmente por quaisquer vícios relacionados aos serviços por ela
prestados.
12.7 – Manter, durante toda a execução dos contratos, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
12.8 – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, os contratos, sem a anuência prévia
e por escrito do CONTRATANTE.
12.9 – Garantir a privacidade do CONTRATANTE, de modo a não rastrear e não divulgar
informações relativas à utilização do acesso pelo mesmo, a menos que seja obrigada a fazê-lo em
decorrência de ordem judicial ou de obrigação prevista em lei.
12.10 – Resguardar a privacidade do CONTRATANTE, comprometendo-se a não transmitir a
terceiros quaisquer dados dos quais tenha acesso.
12.11 – Aplicar com empenho seus melhores esforços para assegurar a qualidade do objeto.
12.12 – Garantir que o atual sistema permaneça em funcionamento, de forma a não comprometer os
serviços do CONTRATANTE. Sendo assim, durante todo o período de implantação, bem como, de
migração e de conversão de dados, o sistema legado deverá permanecer em atividade.
12.13 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.
12.14 – Prestar apoio, caso necessário, na parametrização e operacionalização do sistema junto ao
Setor de Informática – SEINF e ao Departamento Contábil Financeiro e de Recursos Humanos –
DECOF do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1 – Poderá o CONTRATANTE rescindir a avença se ocorrer quaisquer dos motivos previstos nos
incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, com as consequências indicadas no
artigo 80, da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2 – A rescisão do contrato poderá ser:
13.2.1 – Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei 8.666/93;
13.2.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
13.2.3 – Judicial, nos termos da legislação vigente.
13.3 – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
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13.4 – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77, da Lei nº. 8.666, de 1993.
13.5 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
13.5.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.
13.5.3 – Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666 de 1993 e da Lei nº. 10.520, de
2002, a LICITANTE/CONTRATADA que:
14.1.1 – Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação
14.1.2 – Ensejar o retardamento da execução do objeto
14.1.3 – Fraudar na execução do contrato
14.1.4 – Comportar-se de modo inidôneo
14.1.5 – Cometer fraude fiscal
14.1.6 – Não mantiver a proposta
14.2 – A LICITANTE/CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nas
subcláusulas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
14.2.1 – Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para o CONTRATANTE.
14.2.2 – Multa moratória de 0,33% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, quando restará caracterizada a inexecução total do
contrato.
14.2.3 – Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto.
14.2.4 – Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
14.2.5 – Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE,
pelo prazo de até 02 (dois) anos.
14.2.6 – Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
14.2.7 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante/contratada
ressarcir o CONTRANTANTE pelos prejuízos causados.
14.3 – Também fica sujeita às penalidades do artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, A
LICITANTE/CONTRATADA que:
14.3.1 – Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
14.3.2 – Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
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14.3.3 – Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.
14.4 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à LICITANTE/CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei nº. 9.784/99.
14.5 – 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 ao CONTRATANTE,
observado o princípio da proporcionalidade.
14.6 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
14.7 – O valor das multas aplicadas poderá ser descontado de quantia devida pelo CONTRATANTE à
LICITANTE/CONTRATADA, ou ser pago por meio de guia própria, no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis a contar da data da sua aplicação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
15.1 – Nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.2 – O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1. Durante a vigência deste contrato, na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 fica
designado o servidor ___________ - CPF nº. _________________, lotado na Gerencia de
____________________, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário
à regularização das falhas ou defeitos observados;
16.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas observadas;
16.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas ao Presidente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
16.4. Não obstante a CONTRATADA, seja a única e exclusiva responsável pela execução deste
Contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento,
diretamente ou por prepostos designados.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO E AOS
CASOS OMISSOS
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE

Compromisso com o profissional e com a sociedade

17.1 – O presente contrato será executado com observância às disposições da Lei nº. 8.666 de 21 de
junho de 1993.
17.2 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na
Lei de Licitações, no Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
As partes, de comum acordo, elegem o foro da cidade de Aracaju - Estado de Sergipe, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e questões
decorrentes da execução deste instrumento.
E assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.
Aracaju/SE, __ de ________ de 2018.

__________________________________________________________________
CONTRATANTE

__________________________________________________________________
CONTRATADA
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