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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 15.751/2017 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2017 

 
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-

SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dotada 
de personalidade jurídica de direito público, por meio do Pregoeiro designado pela 
Portaria n.º 105, de 21 de outubro de 2016, do Senhor Presidente deste Conselho, 
atendendo à solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação do CREA-SC, e 
conforme autorização da Presidência e da Superintendência do CREA-SC, torna público 
aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
visando ao REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços de 
consultoria e treinamento em desenvolvimento de sistemas, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital. 

 
A proposta deverá ser registrada no Sistema Comprasnet, por meio do site 

www.comprasnet.gov.br (UASG 389087), até o horário da abertura da Sessão 
Eletrônica, que se dará no dia 11 de abril de 2017, às 09 horas, no mesmo site.  

 
A Licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM E POR GRUPO 

(LOTE), sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, consoante às 
condições estatuídas neste Edital, e será regida pelas Leis n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar 
n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, pelos 
Decretos n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, 8.538, de 06 de outubro de 2015, 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, 8.250, de 23 de maio de 2014, e pela Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n.º 2, de 11 de outubro de 2010, bem como pelas demais normas aplicáveis 
ao objeto deste certame. 

 
O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.crea-sc.org.br e 

www.comprasnet.gov.br, ou ainda, junto à Sede do CREA-SC, localizada na Rod. 
Admar Gonzaga, n.º 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP.: 88034-001.   
 
  

http://www.crea-sc.org.br/
mailto:licitacao@crea-sc.org.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.crea-sc.org.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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1. DO OBJETO 
 
1.1. As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico encontram-se descritas no 
Termo de Referência (Anexo I), o qual integra o presente Edital independentemente de 
transcrição. 
 
1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e as especificações constantes deste 
Edital, deverão ser consideradas as do Edital. 
 
1.2. Esta Licitação é subdividida em ITENS e LOTES (GRUPOS), conforme Termo de 
Referência (Anexo I), facultando-se às Licitantes a participação em quantos 
GRUPOS/ITENS forem de seu interesse; deverá, porém, oferecer proposta para todos 
os ITENS que compõem o GRUPO. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global por ITEM e por 
GRUPO, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 
 
1.4. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura da competente Ata de Registro de Preços. 
 
1.5. O CREA-SC não se obriga a adquirir o ITEM registrado na quantidade 
relacionada no Termo de Referência (Anexo I), podendo até realizar licitação específica 
para adquiri-lo, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro 
terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei n. 8.666/1993 e art. 16 do Decreto n. 
7.892/2013. 
 
1.6. Para fins deste Edital, lote e grupo são considerados sinônimos. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados que atendam a todas as 
exigências e condições constantes deste Edital e que: 
 
2.1.1. Estejam previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - Sicaf e perante o Sistema Eletrônico Comprasnet provido pela Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MPOG, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará 
como órgão provedor do Sistema Eletrônico Comprasnet; 
 
2.1.1.1. Para ter acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, 
onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2.1.1.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao CREA-SC responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de 
acordo com as condições contidas neste Edital, bem como que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório; 
 
2.1.2.1. A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a 
declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de 
habilitação, o disposto no item 11.5 deste Edital. 
 
2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
sujeitará a Licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do 
Decreto n.º 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1. 
 
2.1.3. Manifestarem, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos quatorze anos (art. 7°, XXXIII, da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988). 
 
2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva da Licitante, não sendo o CREA-SC, em nenhum caso, 
responsável pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome da 
Licitante no Sistema Eletrônico. A Licitante deverá dispor, por seus próprios meios, dos 
recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do Sistema 
Eletrônico. 
 
2.2.1. O CREA-SC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema 
Eletrônico. 
 
2.3. Fica vedada a participação, na presente Licitação:  
 
2.3.1. De empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do CREA-SC, 
em observância ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93; 
 
2.3.2. De empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 
CREA-SC, durante o prazo da sanção aplicada (inciso III do art. 87 da Lei n.º 8.666/93); 
 
2.3.3. De empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
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Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação (inciso IV do art. 87 da Lei n.º 8666/93); 
 
2.3.4. De empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada (art. 7º da Lei n. 10.520/02); 
 
2.3.5. De sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
2.3.6. De empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão; 
 
2.3.7. De empresa concordatária ou que se encontre em processo de dissolução ou 
liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, sob 
concurso de credores, fusão, cisão ou incorporação; 
 
2.3.8. De sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum; 
 
2.3.9. De consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
2.4. Não será admitida a participação de cooperativas e/ou instituições sem fins 
lucrativos cujos estatutos e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo 
com o objeto ora licitado. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  
 
3.1. Para participar da presente Licitação, a Licitante deverá se credenciar no Sistema 
Eletrônico Comprasnet, por meio do site www.comprasnet.gov.br. 
 
3.2. O credenciamento dar-se-á após a atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico. 

 
3.2.1. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 
ao provedor do Sistema Eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 
 
3.3. O credenciamento da Licitante é o nível básico do registro cadastral no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e constitui pré-requisito para o 
cadastramento nos demais níveis. 
 
3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou 
por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao CREA-SC 

http://www.comprasnet.gov.br/
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responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

 
3.4.1. A Licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública. 
 
3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal 
da Licitante e/ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
3.6. É responsabilidade da Licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Sicaf e mantê-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 
4. DA PROPOSTA  
 
4.1. A partir da publicação deste Edital no Sistema Eletrônico, as Licitantes deverão 
encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, através do sítio 
na internet www.comprasnet.gov.br, até a data e horário marcados para abertura da 
Sessão Eletrônica, informadas no preâmbulo deste Edital, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas.  
 
4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, as Licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 
 
4.1.2. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável.  
 
4.1.3. A manutenção de proposta até a data de abertura da Sessão Eletrônica implica 
obrigatoriedade de cumprimento das disposições nela contidas, assumindo a Licitante, 
caso vencedora, o compromisso de executar o objeto conforme especificações e 
exigências deste Edital. 
 
4.1.4. As propostas ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico.  
 
4.2. Deverá constar da proposta, para cada ITEM individual e/ou para cada ITEM do 
LOTE (GRUPO): 
 
a) no campo “preço”: o preço, no valor unitário para o ITEM cotado (quantidades 
estimadas já informadas no sistema); 
 

b) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: o detalhamento do objeto, 
quando couber, sem alternativas, conforme subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3; e 

http://www.comprasnet.gov.br/
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c) em campo próprio do Sistema: a capacidade de fornecimento de cada ITEM, que 
deverá ser igual à quantidade estimada de cada ITEM, constante no Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
4.2.1. No campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, não havendo informação 
adicional, em atendimento à exigência do Sistema, basta que a empresa declare no 
citado campo que a proposta está de acordo com o Edital. 
 
4.2.2. Não será admitida, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, a 
inclusão de qualquer informação que permita identificar o autor da proposta, sob pena 
de desclassificação. 
 
4.2.3. O uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa. 
 
4.2.4. Constituem ITEM individual separado o ITEM 01 e GRUPO de ITENS os ITENS 
02 e 03 (GRUPO I). 
 

4.2.5. Considerando que o grupo de ITENS de que trata o subitem 4.2.4 será 
adjudicado a um ÚNICO fornecedor, é obrigatória a apresentação de proposta para 
todos os ITENS que compõem o GRUPO. 
 
4.2.6. O Sistema Comprasnet fará, automaticamente, a totalização dos valores das 
propostas apresentadas para os ITENS. 
 
4.3. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura da Sessão Eletrônica. 
 
4.4. A proposta formulada por cooperativa deverá contemplar, para fins de aferição 
do menor preço, o acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser efetivamente 
faturado, referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, 
inciso IV, da Lei n.º 8.212/1991. Para fins de contratação, o preço a ser pago à 
vencedora, se cooperativa, será aferido mediante a aplicação da seguinte fórmula: V x 
1,15 = Pf, onde, V é o valor a ser pago e Pf o valor do último lance ofertado. 

 
4.5. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, fretes, 
custos e despesas, diretas ou indiretas, e demais encargos, não sendo admitidos pleitos 
de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o produto ser fornecido ao CREA-
SC sem ônus adicionais. 
 
4.6. A Licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos 
da Lei Complementar n.º 123/2006 ou da Lei n.º 11.488/2007, para fazer jus aos 
benefícios previstos nessas leis. 
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4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital e na 
legislação aplicável.  
 
4.8. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos 
durante a Sessão Pública, assim como as declarações eventualmente firmadas, não 
cabendo ao provedor do Sistema ou ao CREA-SC responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.9. Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 
em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
Sistema ou pelo Pregoeiro. 
 
4.10. Nos valores propostos, havendo discrepância entre o preço unitário e o total e 
entre os por extenso e em algarismos, serão considerados em ambos os casos os 
primeiros, e entre esses o valor por extenso. Na falta de indicação dos valores por 
extenso, as propostas serão aceitas desde que não comprometa o entendimento claro do 
valor cotado. 
 
4.11. A apresentação da Proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento 
e integral concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à 
legislação pertinente e ao Edital e seus Anexos. 
 
4.12. No caso de omissões puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu 
prazo de validade, serão considerados aqueles previstos no Edital.  
 
4.13. As Licitantes poderão prestar esclarecimentos e/ou informações 
complementares, desde que isso não importe modificação das condições propostas. 
 
4.14. Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 
4.15. Na apresentação da Proposta, o que exceder aos requisitos estabelecidos no 
presente Edital não será considerado como vantagem para o julgamento final da 
Proposta. Por outro lado, em não se preenchendo os requisitos mínimos exigidos, será 
desclassificada automaticamente a Proponente, observadas as disposições editalícias. 
 
4.16. A Licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua Proposta, 
sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a erro de julgamento. 
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5. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA  
 
5.1. No dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, considerado o horário 
oficial de Brasília/DF, conforme o Sistema, o Pregoeiro abrirá a Sessão Pública on line na 
internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
5.2. As Licitantes poderão participar da Sessão Pública na internet, devendo utilizar 
sua chave de acesso e senha. 
 
5.3. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema 
Eletrônico, e conforme as regras deste. 
 
5.4. Caberá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou pelo 
Pregoeiro ou de sua desconexão. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
6.1. Após a abertura da Sessão, o Pregoeiro verificará a consonância das propostas 
com as especificações e condições detalhadas neste Edital e seus Anexos. 
 
6.2. A proposta que não atender às especificações do Edital ou contiver qualquer tipo 
de identificação do seu proponente será previamente desclassificada, não havendo 
possibilidade de oferecimento de lances. 
 

6.2.1. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação, por uma mesma 
Licitante, de mais de uma proposta para um mesmo ITEM. 
 
6.2.2. Considerando que o objeto do GRUPO deste certame será adjudicado a um 
ÚNICO fornecedor, a desclassificação em um ITEM do GRUPO implicará a 
desclassificação em todos os ITENS cotados pela Licitante para o GRUPO. 
 
6.3. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 
Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
6.4. Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com as especificações 
contidas neste Edital. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da 
fase de lances.  

 

6.5. A Licitante que tiver sua proposta excluída para um determinado ITEM estará 
definitivamente fora das fases seguintes do Pregão, para todo o GRUPO. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
7.1. O Sistema Eletrônico ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 
Pregoeiro e que participarão da fase de lances. 
 
7.2. Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente 
informadas do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor de cada lance. 
 
7.2.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO TOTAL para o 
LOTE (GRUPO) e/ou ITEM cotado, considerando a quantidade estimada constante do 
Sistema. O Sistema fará automaticamente a atualização do valor global do GRUPO. 
 
7.2.2.  A cada lance ofertado, por ITEM, o Sistema Comprasnet atualizará, 
automaticamente, o valor global dos ITENS do GRUPO (LOTE). 
 
7.2.3. Os lances ofertados por cooperativa deverão contemplar, para fins de aferição do 
menor preço, o acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser efetivamente 
faturado, referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, 
inciso IV, da Lei n.º 8.212/1991. Para fins de contratação, o preço a ser pago à 
vencedora, se cooperativa, será aferido mediante a aplicação da seguinte fórmula: V x 
1,15 = Pf, onde, V é o valor a ser pago e Pf o valor do último lance ofertado. 
 
7.3. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.4. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado pelo Sistema. 
 
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais. Em havendo mais de um lance de 
igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.6. No transcurso da Sessão Eletrônica, as Licitantes serão informadas pelo Sistema, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a 
identificação do ofertante. 
 
7.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível.  
 
7.8. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 
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7.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances do 
Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos lances e atos realizados. 
 
7.9.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a Sessão Eletrônica do Pregão será suspensa e terá reinício somente após a 
comunicação aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 
 
7.10. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 
com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 
 
7.11. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o Sistema Eletrônico encaminhará aviso 
de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção e a fase de lances. 

 

7.12. Considerando que o GRUPO de ITENS será adjudicado a um ÚNICO 
fornecedor, restará vencedor, na fase de lances, a Licitante que ofertar o menor valor 
global para o GRUPO. 

 

7.13. Após o encerramento da etapa competitiva, as Licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta da Licitante mais bem classificada. Neste caso, a 
apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação à 
Licitante mais bem classificada. 
 
8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE - EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS  
 
8.1. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou 
sociedades cooperativas declarantes que tenham ofertado proposta superior em até 5% 
(cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o 
direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n.º 123/2006 e 34 da 
Lei n.º 11.488/2007.  
 

8.2. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de 
pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido 
no item 8.1, o Sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.  
 
8.3. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver 
sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa.  
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8.4. Para usufruir do direito de preferência, a Licitante deverá ter providenciado o 
registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa em campo próprio do Sicaf (porte da empresa) e, ainda, quando do envio 
eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos 
benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007. 
 
8.5. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 8.1, o Sistema 
Eletrônico informará à Licitante que poderá enviar lance final e único para o item, 
inferior ao lance vencedor, no prazo de até 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o preço 
estimado/máximo para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Pregão.  
 

8.6. Não sendo apresentado novo lance ou não sendo vencedora a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada, na forma dos itens 
8.1 e 8.5, o Sistema, de forma automática, convocará as Licitantes remanescentes que 
porventura possuírem o direito de preferência previsto no item 8.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
 
8.7. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) 
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 

 
8.8. As convocações e os controles dos prazos para o exercício desse direito de 
preferência serão feitos automaticamente pelo Sistema.  
 
8.9. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, prevalecerá a 
classificação inicial.  

 
9. DA NEGOCIAÇÃO  
 
9.1. Após o encerramento da etapa de lances e, se for o caso, do exercício do direito 
de preferência, o Pregoeiro poderá negociar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, com a 
Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida redução de 
preço e melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  
 
9.2. A negociação será realizada por meio do Sistema, via chat, podendo ser 
acompanhada pelas demais Licitantes. 
 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  
 
10.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, observados, ainda, os 
direitos e benefícios de preferência, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor 
preço ofertado quanto à compatibilidade com o preço estimado/máximo e à 
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compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e demais 
exigências do Edital. 
 
10.1.1. Os preços deverão ter como referência os valores máximos admitidos para esta 
contratação definidos no Termo de Referência (Anexo I). Os preços ofertados não 
poderão ultrapassar os valores máximos da contratação definidos no Termo de 
Referência (Anexo I). A Licitante deverá respeitar, também, os valores máximos 
unitários dos ITENS, inclusive dos integrantes do LOTE (GRUPO), conforme o Anexo I 
deste Edital. A desclassificação de um único ITEM do GRUPO por preço excessivo 
ensejará a desclassificação da proposta para todo o GRUPO. 
 
10.1.2. Nesta fase de aceitação das propostas, o Pregoeiro poderá, ainda, solicitar o 
envio de documentos, anexos ou declarações, por meio do Sistema Comprasnet 
(convocação de anexo/enviar anexo), ou via fac-símile (48) 3331-2068, ou via e-mail 
licitacao@crea-sc.org.br, ou declaração via chat da Licitante, relativamente ao último 
lance ofertado, podendo também solicitar, apenas do fornecedor cuja proposta esteja em 
primeiro lugar, o envio da proposta adequada ao valor do lance final ou da negociação, 
nos moldes exigidos por este Edital. 
 
10.1.3. Na hipótese do fornecedor cuja proposta esteja em primeiro lugar ser 
cooperativa, será solicitado, também neste momento, declaração de que o modelo de 
gestão operacional que adota atende ao disposto nos incisos I e II do art. 4º da Instrução 
Normativa – MPOG/SLTI nº 02/2008, sob pena de desclassificação. 
 
10.2. Os anexos, documentos ou declarações terão por objetivo a comprovação de 
requisitos estabelecidos no Edital e/ou demonstrativo da composição de preços. 
 
10.3. A Licitante disporá de 02 (duas) horas, contados da convocação do Pregoeiro, 
para o envio do(s) anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) solicitado(s) no subitem 
10.1.2 deste Edital. 

 
10.3.1. Para o envio do(s) anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) solicitado(s), 
serão considerados os procedimentos descritos nos subitens 11.3.2 a 11.4.1 deste Edital, 
exceto quando for solicitado pelo Pregoeiro apenas declaração via chat da Licitante. 
 
10.4. A não apresentação do(s) anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) 
solicitado(s) no tempo fixado ou a sua apresentação de modo incompleto ou defeituoso, 
poderá acarretar a não aceitação da proposta da Licitante. 
 
10.5. Na hipótese de a proposta ou o lance de menor valor não serem aceitos ou se a 
Licitante detentora da melhor proposta desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro a recusará justificadamente e examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda 
este Edital. 
 
10.6. No julgamento das propostas será considerado o atendimento das exigências 
estipuladas neste Edital e seus Anexos, o menor preço, o valor de mercado e a 
exequibilidade dos valores ofertados. 
 
10.7. A Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta Seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
Edital e na legislação aplicável. 
 
10.8. Se o preço ofertado exceder o preço estimado/máximo admitido pelo CREA-SC, 
o Pregoeiro negociará com a Licitante, por meio do Sistema Comprasnet, via chat, 
visando à obtenção de proposta mais vantajosa. 

 

10.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do CREA-SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

 

10.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

10.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade de remuneração. 

 

10.12. Não serão aceitas propostas com preços unitários, totais e/ou globais superiores 
aos estimados/máximos ou com preços manifestamente inexequíveis. 
 
10.13. Será DESCLASSIFICADA a proposta que:  
 
a) Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou 
 
b) Seja omissa e/ou apresente especificações conflitantes com as exigidas neste 
Edital e/ou nos seus Anexos; e/ou 
 
c) Mantenha preços unitários, totais e/ou globais superiores aos 
estimados/máximos admitidos pelo CREA-SC; e/ou 
 
d) Apresente preço que seja manifestamente inexequível; e/ou 

 
e) Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e a 
produtividade apresentada; e/ou 
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f) Deixe de encaminhar a documentação exigida pelo Pregoeiro e/ou exigida pelo 
Edital. 
 
10.14. Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, 
for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação ou que não 
venha a ter demonstrada a sua viabilidade por meio de documentação que comprove 
que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto 
deste Pregão. 
 
10.15. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 
forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua 
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
 
a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
 
b) Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 
em dissídios coletivos de trabalho; 
 
c) Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto 
ao Ministério da Previdência Social; 
 
d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 
e) Pesquisas em órgãos públicos ou em empresas privadas; 
 
f) Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 
 
g) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
 
h) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente; 
 
i) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 
pesquisa; 
 
j) Estudos setoriais; 
 
k) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
 
l) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 
favoráveis que a proponente disponha para a prestação dos serviços; 
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m) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 
10.16. Será desclassificada a proposta da Licitante que, após as diligências, não corrigir 
ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 
 
10.17. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela Licitante que ofertou o 
melhor lance, em razão das especificações e/ou da marca e/ou do modelo e/ou do 
fabricante e/ou da referência e/ou do código indicados na proposta, o Pregoeiro: 
 
a) Fixará o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa que ofertou o melhor 
lance apresente amostra(s) do objeto proposto como condição necessária para a sua 
aceitação; e 
 
b) Suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura. 
 
10.17.1. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) no Departamento de 
Administração do CREA-SC, situado na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, bairro 
Itacorubi, CEP.: 88.034-001, Florianópolis/SC. 
 
10.18. A prova de adequação das características indicadas na proposta será feita 
exclusivamente por meio de apresentação de amostra. 
 
10.19. As amostras apresentadas deverão ser retiradas pela Licitante no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de encerramento da Sessão Eletrônica. 
 

10.19.1. As amostras aprovadas e não retiradas no prazo fixado neste item, serão 
incorporadas ao patrimônio do CREA-SC; já as amostras não aprovadas e não retiradas 
em igual prazo, serão descartadas. 
 
10.20. Não será aceita, sendo desclassificada, a proposta da Licitante que tiver amostra 
rejeitada, que não apresentar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido. 
 
10.21. A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando se tratar de produto 
oriundo de linha industrial de produção cujo exemplar já tenha sido aprovado em teste 
anterior realizado pelo CREA-SC. 

 

10.22.  A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou 
perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital.  
 
10.23. Após a aceitação do lance e da proposta de menor preço, o Pregoeiro verificará a 
habilitação da Licitante, nos termos deste Edital. 

 

11. DA HABILITAÇÃO  
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11.1. A habilitação será verificada pelo Pregoeiro por meio de consulta on line no Sicaf 
e análise dos documentos previstos no item 11.3 deste Edital. 
 
11.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-
se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo 
deste Edital. 
 
11.2. No Sicaf, serão observados: 
 
a) a Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
 
b) a Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, referente: 
b.1)  às contribuições para a Previdência Social - INSS; e 
b.2)  aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
 
c) a Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital; 
 
d) a Regularidade Fiscal perante a Fazenda Municipal; 
 
e) o Quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no subitem 2.3.1; 
 
f) o registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão de 
participar de licitação e impedimento de contratar com o CREA-SC, de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, e de impedimento de licitar e 
contratar com a União. 
 
11.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao Sicaf, a Sessão será suspensa e serão 
informados a data e horário do seu prosseguimento. 
 
11.3. Para fins de habilitação:  
 
a) serão verificados, ainda: 
 
a.1) a declaração de que a Licitante cumpre o disposto no art. 7°, XXXIII, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V 
do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993;  
 
a.2) a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, 
conforme prescreve a Lei n.º 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei n.º 8.666/1993, 
por meio de consulta ao site www.tst.jus.br; 
 
a.3) o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, nos termos do art. 12 

http://www.tst.jus.br/
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da Lei n.º 8.429/1992, por meio de consulta ao site www.cnj.jus.br (Acórdão nº 
1.793/2011 – Plenário - Tribunal de Contas da União); 
 
a.4) o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União - CGU, nos termos do disposto no caput e no parágrafo 
único do art. 97 da Lei n.º 8.666/1993, por meio de consulta ao site 
www.portaltransparencia.gov.br (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário - Tribunal de 
Contas da União); 
 
a.5) o Cadastro de Inidôneos e o Cadastro de Inabilitados, mantidos pelo Tribunal de 
Contas da União - TCU, através dos sites https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:5::::::  
e  https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:4:::::: (Orientação Normativa/SEGES nº 2, 
de 06 de junho de 2016); 
 
b) será exigido, ainda: 
 
b.1) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida 
pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede ou domicílio da Licitante; 

 
b.1.1) No caso de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor competente, deverão 
ser apresentadas as Certidões de cada um dos Distribuidores. 
 
b.2) Para Treinamento (ITEM I) - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com os treinamentos especificados no Termo de 
Referência (Anexo I), comprovando experiência, mediante a apresentação de, no 
mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. Entende-se como pertinente e compatível a realização de 
atividades de treinamento tendo como objeto, no mínimo, conhecimentos 
em Linguagem Visual C# e ASP.NET MVC.  
 
b.3) Para Consultoria (GRUPO I) - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com as especificações do Termo de Referência 
(Anexo I), comprovando experiência, mediante a apresentação de, no mínimo, 01 (um) 

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. Entende-se como pertinente e compatível o desempenho de atividades de 
análise e desenvolvimento de sistemas corporativos em Microsoft ASP.NET MVC ou 
Microsoft ASP.NET MVC Core, linguagem de programação C#, single-page 
applications, princípios (OOP, SOLID, Clean Code e Design Pattern), padrões de 
arquitetura (DDD e TDD), testes de unidade e integração, Microsoft Visual Studio, 
serviços com WebAPI, gerenciamento de todo o Clico de Vida da Aplicação com 
metodologias ágeis, Microsoft Team Foundation Server e banco de dados Microsoft 
SQL Server. 
 
b.4) Será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de 
comprovação das exigências de habilitação constantes das alíneas “b.2” e “b.3”.  

http://www.cnj.jus.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
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b.5) As Licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) de capacidade técnica 
apresentado(s), apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato social, do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços. 

 
b.6) Para Consultoria (GRUPO I) - No momento da assinatura da Ata de Registro de 
Preços, e como condição para tanto, a Licitante deverá comprovar que possui em seus 
quadros, qualquer que seja a forma de contratação (empregado, prestador de serviço, 
etc...), no mínimo (01) um profissional com experiência em: metodologia de 
desenvolvimento; ferramentas ágeis; ter implantado o TFS com todo o ciclo de vida; ter 
trabalhado no gerenciamento de times de desenvolvimento, com processo bem definido 
e em operação; possuir conhecimento de desenvolvimento com entrega contínua 
(Continuous Integration) e DevOps (integração entre Dev e Infra); entender os diversos 
cenários de testes: teste unitário, teste de carga, teste de interface; possuir conhecimento 
de montagem de ambientes: Desenvolvimento, Testes, Qualidade e Produção.  
Componentes do TFS 

 Servidor TFS: 

 Camada de Aplicação; 

 Camada de Dados; 

 Camada de Build; 

 Team Explorer; 

 Team Foundation Powertools; 
Controle de versão 
•    Check-in, Check-out 
•    Label 
•    Branch e políticas de versão 
•    Shelve 
•    Changeset 
•    Anotate  
Gerenciamento de Tarefas (Work Items) 
•    Tipos de tarefas; 
•    Criação de tarefas; 
•    Associação de tarefas para cada membro da equipe; 
•    Check-in do código com vínculo na tarefa 
•    Relatórios e dashboards das tarefas 
Customização de Template 
•    Team Foundation Powertools; 
•    Customizando um work item 
•    Customizando o template do projeto 
Qualidade do Código 
•    Análise Estática do código; 
•    Code Metrics;  



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 

 

Pregão Eletrônico nº 004/2017 – CREA-SC                                                                             Página 19 de 100 
 

 

Testes Unitários e Builds 
•    Criação de um teste unitário; 
•    Garantia de qualidade do código com teste unitário vinculado ao check-in; 
•    Conceito do Build automático; 
•    Conceito de Continuous Deployment 
•    Criação de Builds.  
 
b.7) Ainda, para Consultoria (GRUPO I) - No momento da assinatura da Ata de 
Registro de Preços, e como condição para tanto, a Licitante deverá comprovar que 
possui em seus quadros, qualquer que seja a forma de contratação (empregado, 
prestador de serviço, etc...), no mínimo (01) um profissional com conhecimento em 
melhores práticas de desenvolvimento de sistemas; análise e modelagem de sistemas; 
qualidade de software; desenvolvimento de aplicações WEB em três camadas; 
Framework .NET, Linguagem C#, Visual Studio Team System, Visual Studio 2015, 
Microsoft Workflow Foundation e Segurança de sistema web. 
 
c) tratando-se de sociedade cooperativa, serão exigidos, ainda:  
 
c.1) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o Contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 
1971; 
  
c.2) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de 
cada um dos cooperados relacionados; 
  
c.3) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários 
à prestação do serviço; 
  
c.4) o comprovante de registro na organização das cooperativas brasileiras ou na 
entidade estadual, se houver; 
  
c.5) o documento comprobatório de integração das respectivas quotas-partes pelos 
cooperados que executarão o Contrato; 
  
c.6) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: 
c.6.1) Ata de fundação; 
c.6.2) Estatuto social com a Ata da Assembléia que o aprovou; 
c.6.3) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a Ata da Assembléia 
que os aprovou; 
c.6.4) Editais de convocação das três últimas Assembléias Gerais Extraordinárias; 
c.6.5) Três registros de presença dos cooperados que executarão o Contrato em 
Assembléias Gerais ou nas reuniões seccionais; e 
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c.6.6) Ata da Sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 
da licitação; 
 
c.7) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da 
Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fiscalizador. 
 
11.3.1. A declaração de que trata a alínea “a.1” do item 11.3 deste Edital deverá ser 
apresentada por meio do campo próprio no Sistema Comprasnet, disponível quando do 
envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, 
informadas no preâmbulo deste Edital. 
 
11.3.2. Os documentos mencionados nas alíneas “b” e ”c” do item 11.3 deste Edital 
deverão ser encaminhados por meio do Sistema Eletrônico Comprasnet (convocação de 
anexo/enviar anexo), no prazo de 02 (duas) horas, contados da convocação do 
Pregoeiro.  
 
11.3.3. Os documentos mencionados nas alíneas “b” e ”c” do item 11.3 deste Edital 
também poderão ser encaminhados via fac-símile (48) 3331-2068, ou via e-mail 
licitacao@crea-sc.org.br, dentro do mesmo prazo de 02 (duas) horas, no caso de 
comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema 
Eletrônico, sendo que, nesta hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso 
da funcionalidade “convocação de anexo/enviar anexo”, de forma que a documentação 
seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais Licitantes. 
 
11.3.4. Dentro do prazo de 02 (duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da 
Licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à 
sua documentação de habilitação.  

 
11.3.5. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as Licitantes, após transcorrido o 
prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 
alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento 
complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com 
a mesma, sendo realizado, pelo Pregoeiro, se for o caso, o registro da inabilitação, e a 
convocação da próxima Licitante. 

 
11.3.6.  Na hipótese prevista no subitem 11.3.3, a documentação remetida via e-mail ou 
fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O 
envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do 
mesmo, para fins de análise por parte do CREA-SC. 

 
11.3.7. A Licitante será responsável pela integridade e pelo conteúdo do arquivo 
encaminhado. Na hipótese de o arquivo apresentar problemas quanto à 
descompactação, leitura ou compatibilidade, será reaberta pelo Pregoeiro a convocação 

mailto:licitacao@crea-sc.org.br
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pelo Sistema, dispondo a Licitante do prazo remanescente àquele inicialmente 
concedido para proceder ao reenvio do arquivo, livre das circunstâncias que impediram 
a sua visualização, leitura e/ou impressão. 

 
11.3.8. O não envio dos documentos mencionados nas alíneas “b” e ”c” do item 11.3 

deste Edital, ou o envio em desacordo com o Edital ou o decurso do prazo sem que 
tenha sido resolvido o problema de descompactação, visualização, leitura ou 
compatibilidade, ensejará a INABILITAÇÃO da Licitante. 
 
11.4. Os documentos remetidos por meio do Sistema Comprasnet (convocação de 
anexo/enviar anexo) ou via e-mail poderão ser solicitados em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento, sendo que na hipótese de envio por fac-símile, os 
originais ou cópias autenticadas deverão ser obrigatoriamente apresentados. 
 
11.4.1. Os originais ou cópias autenticadas obrigatórios (encaminhados via fac-símile), 
ou caso sejam solicitados, deverão ser entregues no Departamento de Administração do 
CREA-SC, situado na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 88.034-
001, Florianópolis/SC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da solicitação, 
também sob pena de INABILITAÇÃO. 
 
11.5. Nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007, 
verificada, no Sicaf, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha 
apresentado melhor proposta, o Pregoeiro: 
 
a) emitirá mensagem declarando a Licitante vencedora, fixando prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para a regularização da documentação, ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e  
 
b) suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura. 
 
11.5.1. Poderá a Licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no item 11.5, alínea “a”, 
por igual período, mediante mensagem enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail 
licitacao@crea-sc.org.br, dentro do prazo inicialmente concedido. 
 
11.6. A não regularização da documentação nos termos do item 11.5 implicará: 
 
a) decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos aos quais se 
refere o art. 81 da Lei n.º 8.666/1993; e 
 
b) exame, pelo Pregoeiro, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances 
subsequentes, na ordem de classificação, nos termos deste Edital. 
 

mailto:licitacao@crea-sc.org.br
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11.7. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que 
trata o item 11.5 deste Edital, a Licitante deverá ter providenciado o registro de sua 
condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em 
campo próprio do Sicaf (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da 
proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da 
Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007. 
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo CREA-SC nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.  

 
11.9. Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou de solicitação de documentos 
em substituição aos relacionados neste Edital. 
 
11.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 
11.10.1. Em nome da Licitante e com a indicação do número de inscrição no CNPJ 
e, preferencialmente, com o endereço respectivo, observado o seguinte: 
 
a) Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
b) Se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz ou forem válidos para ambas; 
 
c) Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome e com 
CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa Licitante. 
 
11.10.2. Dentro do prazo de validade ou, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão competente expedidor, datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data de abertura da Sessão Eletrônica. Não se enquadram nesse prazo os documentos 
cuja validade é indeterminada. 
    
11.11. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 

24.7, 24.15 e 24.16 deste Edital, o Pregoeiro considerará a Licitante inabilitada. 
 
11.12. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 

11.13. A Licitante será responsável por todas as informações fornecidas, sujeitando-se 
às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro ou sua 
Equipe de Apoio a erro de julgamento. 
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11.14. É facultado ao Pregoeiro solicitar esclarecimentos, efetuar diligências ou adotar 
quaisquer outras providências tendentes a confirmar a capacidade técnica e/ou 
administrativa e/ou a habilitação das Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusão 
de documento/informação que originariamente deveria constar da 
proposta/documentação. 

 
11.15. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, nos termos do 
art. 26, § 3º, do Decreto nº. 5.450/2005.  
 
11.16. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado 
e, também, devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e 
documentos. 
 
11.16.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 
registrados em cartório de títulos e documentos. 
 
11.17. Se a proposta não for aceitável, se a Licitante não atender às exigências de 
habilitação, ou, ainda, se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta 
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este Edital. 
 
11.18. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante que 
apresentar o menor preço classificado para o objeto licitado e cumprir todos os 
requisitos de habilitação será declarada vencedora. 
 
12. DO RECURSO 
 
12.1. Após a habilitação, o Sistema informará às Licitantes, de forma automática, a 
abertura do prazo de intenção de recurso. 
 
12.1.1. Encerrada a fase de habilitação, qualquer Licitante participante poderá, dentro 
do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma motivada, em campo próprio do Sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer. 
 
12.1.2.  Caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente sobre a admissibilidade da intenção 
de recurso. Em sendo admitida, será concedido à Licitante o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentar as suas razões de recurso, ficando as demais Licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
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começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

 
12.1.3. Se o Pregoeiro tiver julgado a intenção de recurso como procedente, o Sistema 
solicitará os prazos limites para registro da razão de recurso, contrarrazão e decisão. 
 
12.1.4. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor 
proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da Sessão prevista no 
item 11.5, alínea “b”. 

 
12.1.5. O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, 
reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Presidente do 
CREA-SC, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo. 

 
12.1.6. Os recursos admitidos serão processados de acordo com o previsto no Decreto 
n.º 5.450/2005 combinado, subsidiariamente, com o art. 109 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
12.2. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
12.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

 
12.4. O início da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-á sempre em 
dias úteis. 

 
12.5. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será 
conhecido. A intenção de recurso deverá ser registrada, pela Licitante, exclusivamente 
por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema. 

 
12.6.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, será 
o resultado da Licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de 
adjudicação e homologação. 
 
12.7. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do item 12.1 acima, importará a decadência desse direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto deste certame à(s) Licitante(s) declarada(s) 
vencedora(s), submetendo-o à homologação pela autoridade competente do CREA-SC. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO CADASTRO DE 
RESERVA 
 
13.1. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada, automaticamente pelo Sistema, Ata 
circunstanciada, com o registro das Licitantes participantes, das propostas 
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apresentadas, da ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação e 
dos recursos interpostos, além de outros registros pertinentes. 
 
13.1.1. A Ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o 
encerramento da Sessão Pública. 
 
13.2. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 
 
13.3. A eficácia constitutiva da adjudicação decorrerá do ato de homologação desta 
Licitação. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do CREA-SC. 
 
13.4. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à(s) Licitante(s) vencedora(s) 
dos lotes. 
 
13.5. No momento da homologação, a autoridade competente fará uso da ferramenta 
de formação do Cadastro de Reserva (SRP). O Cadastro de Reserva (SRP) envolverá 
somente itens com propostas adjudicadas. 

 
13.5.1. O Sistema verificará se há ou não há fornecedores aptos ao Cadastro de Reserva. 
Se não houver ninguém apto, o Sistema mostrará uma mensagem de alerta para a 
autoridade competente para deixar registrado que não haverá formação de Cadastro de 
Reserva devido à falta de fornecedores aptos. Caso haja fornecedores para convocação 
de cadastro reserva será fornecida a opção para informar o prazo. 

 
13.5.2. Havendo fornecedores aptos, conforme informação do Sistema, a autoridade 
competente informará a data/hora do fim do cadastro, resguardado o prazo mínimo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
 
13.5.3. O Sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores aptos para que eles possam 
aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do primeiro colocado (exceto para o(s) 
fornecedor(es) vencedor(es) do item). 
 
13.5.4. O e-mail conterá, além da identificação da licitação/item, a quantidade que será 
fornecida pelo fornecedor (obtida da proposta do fornecedor), o preço e a data/hora fim 
do Cadastro de Reserva. 

 
13.5.5. Os fornecedores interessados registrarão dentro do prazo fornecido o interesse 
de fazer parte do Cadastro de Reserva para o fornecimento, ao mesmo preço do 
vencedor do certame. 
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13.5.6.  A autoridade competente realizará a gestão do Cadastro de Reserva. Será gerada 
a Ata de Formação do Cadastro de Reserva, a qual constituirá em anexo da Ata de 
Registro de Preços. 
 
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. Homologado o resultado desta Licitação, será celebrada Ata de Registro de 
Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as partes, com 
validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, conforme Minuta de 
Ata de Registro de Preços constante do Anexo II. 
 
14.1.1. Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e quantitativos da 
Licitante mais bem classificada durante a fase competitiva em cada item.  
 
14.1.2. Será incluído na respectiva Ata, na forma de Anexo, a Ata de Formação do 
Cadastro de Reserva com o registro das Licitantes que aceitaram cotar os bens ou 
serviços com preços iguais aos da Licitante vencedora, na sequência da classificação do 
certame, excluído, quando for o caso, o percentual referente à margem de preferência, 
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. Este 
registro terá por objetivo a formação do Cadastro de Reserva, no caso de 
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, na hipótese do 
cancelamento do seu registro. 

 
14.1.2.1. Se houver mais de uma Licitante na situação de que trata o item anterior, 
serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva.  
 
14.1.2.2. A habilitação das Licitantes que comporão o Cadastro de Reserva, nas 
mesmas condições consignadas neste Edital, será efetuada quando da assinatura da 
respectiva Ata pelas mesmas, e como condição para tanto.  
 
14.1.3. A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.1.4. Poderá ser acrescentada à Ata a ser assinada qualquer vantagem apresentada 
pelo Fornecedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os 
termos deste Edital. 

 
14.1.5. Não poderão ocorrer acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
14.1.6. O Fornecedor vencedor do certame deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data da Homologação desta Licitação, e como condição para a assinatura da 
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Ata de Registro de Preços, comprovar o cumprimento das exigências constantes das 
alíneas “b.6” e “b.7” do item 11.3 deste Edital. 
 
14.2. Após a homologação do processo, o CREA-SC convocará formalmente o 
Fornecedor mais bem classificado para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação. 
 
14.2.1. Os prazos estipulados no subitem 14.1.6 e no item 14.2 anteriores poderão ser 
prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado expressamente aceito pelo CREA-
SC. 
 
14.3. O CREA-SC poderá, quando o Fornecedor convocado não assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas por este Edital, ou não 
cumprir a exigência do subitem 14.1.6 deste edital dentro do prazo concedido, rescindir 
a homologação e convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
sem o prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, ou 
revogar o item específico ou a Licitação. 
 
14.4. A recusa injustificada do Fornecedor convocado em assinar a Ata de Registro de 
Preços ou o não cumprimento da exigência constante do subitem 14.1.6, dentro dos 
prazos e condições estabelecidas por este Edital, caracteriza o descumprimento total das 
obrigações assumidas, e sujeita o Fornecedor, com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 
10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, ao impedimento de licitar e 
contratar com a União e descredenciamento do Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem 
prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% (trinta por cento) sobre o 
preço global da sua proposta apresentada na Licitação. 
  
14.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o Fornecedor convocado deverá 
adotar os seguintes procedimentos:  
 
a) Enviar Representante Legal ao Departamento de Administração do CREA-SC, na 
Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-001, onde 
este deverá assinar as vias da Ata de Registro de Preços e todos os documentos que dela 
fizerem parte integrante;  
 
b) No caso de retirada/remessa da Ata de Registro de Preços para assinatura, 
quando se tratar de Fornecedor de outra cidade que não as da Grande Florianópolis, a 
Ata de Registro de Preços e toda a documentação deverão ser devolvidas, devidamente 
assinadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da retirada ou da data do 
Aviso de Recebimento (A.R.). 
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14.6. O preço registrado com indicação dos Fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços. 
 
14.7. O CREA-SC realizará, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da manutenção da vantajosidade dos preços registrados. 
 
15. DA CONTRATAÇÃO E DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 
15.1. A contratação com os Fornecedores registrados e a solicitação de fornecimento 
serão formalizadas pelo CREA-SC por intermédio de Contrato, emissão de Nota de 
Empenho de Despesa, Autorização de Compra/Fornecimento ou outro instrumento 
hábil, conforme o disposto no art. 62, da Lei n.º 8.666/93. 
 
15.1.1. A existência de preços registrados não obriga o CREA-SC a contratar, facultando-
se a realização de Licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao Fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 
15.1.2. A ordem de classificação das Licitantes registradas na Ata será respeitada nas 
contratações.  
 
15.2. No caso de Contrato que advir do registro de preços objeto da presente Licitação, 
este terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93 e pelo 
Decreto n.º 5.450/05, bem como, no que couber, observará, no todo, ou em parte, as 
regras insculpidas no presente Edital, na Minuta da Ata de Registro de Preços constante 
do Anexo II e, se for o caso, na Minuta do Contrato constante do Anexo III deste Edital. 
 
15.2.1. Poderá ser acrescentada ao Contrato, ou a outro instrumento hábil, a ser 
assinado, qualquer vantagem apresentada pelo Fornecedor em sua proposta, desde que 
seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 
 
15.2.2. O instrumento de contratação decorrente do Sistema de Registro de Preços 
deverá ser emitido/assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
 
15.3. Farão parte da contratação, independentemente de transcrição, todas as 
condições constantes do presente Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços, bem 
como todos os elementos apresentados pela Licitante vencedora que tenham servido de 
base para o julgamento da Licitação. 
 
15.4. O CREA-SC convocará formalmente os Fornecedores registrados para 
assinar/receber o Contrato e/ou outro instrumento hábil, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação. 
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15.4.1. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual 
período, quando solicitado pelo Fornecedor registrado durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pelo CREA-SC. 
 
15.5. Na assinatura/recebimento do Contrato/ou outro instrumento hábil será exigida 
a comprovação da manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, 
as quais deverão ser mantidas pela Contratada durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços e da contratação dela decorrente. 
 
15.6. O CREA-SC poderá, quando o Fornecedor registrado não fizer a comprovação 
referida no item 15.5 acima ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar/receber 
o Contrato/ou outro instrumento hábil, no prazo e condições estabelecidas por este 
Edital, convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para, após 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, registrar preço, assinando 
a respectiva Ata e celebrar/receber o Contrato/ou outro instrumento hábil, sem 
prejuízo das multas previstas em Edital e na Ata e das demais cominações legais. 
 
15.7. A recusa injustificada do Fornecedor registrado em assinar/receber o 
Contrato/ou outro instrumento hábil, e/ou a não comprovação referida no item 15.5 
acima, dentro dos prazos e condições estabelecidas por este Edital, caracteriza o 
descumprimento total das obrigações assumidas, e sujeita o Fornecedor registrado, com 
fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, 
ao impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf e do 
Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 
Catarina – CREA-SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da 
citação e a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% 
(trinta por cento) sobre o preço global por si registrado na Ata de Registro de Preços. 
  
15.8. Para a assinatura/recebimento do Contrato/ou outro instrumento hábil, o 
Fornecedor registrado deverá adotar os procedimentos elencados no item 14.5 deste 
Edital. 
 
15.9. Não será admitida a subcontratação do fornecimento decorrente da presente 
Licitação e da Ata de Registro de Preços.  
 
15.10. A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93. 

 
15.11. Os Contratos, ou outros instrumentos hábeis, decorrentes do Sistema de Registro 
de Preços, poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 
15.12. O Contrato, ou outro instrumento hábil, poderá ser rescindido nos termos da Lei 
n.º 8.666/1993. 
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15.13. Nos casos de rescisão do Contrato/ou do outro instrumento hábil previstos nos 
incisos I a VIII e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeita-se a Contratada ao 
pagamento de multa, nos termos do item 19.1 deste Edital. 
 
15.14. A vigência dos Contratos, ou outros instrumentos hábeis, decorrentes do Sistema 
de Registro de Preços, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura/recebimento, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.15. As obrigações das partes durante a vigência da Ata de Registro de Preços e da 
contratação dela resultante obedecerão ao disposto na Minuta da Ata de Registro de 
Preços (Anexo II), no Termo de Referência (Anexo I) e, se for o caso, na Minuta do 
Contrato (Anexo III), ora anexados, bem como neste Edital. 
 
16. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
16.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao CREA-SC promover as negociações junto aos Fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea “d”, do inciso II, do caput do art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
16.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o CREA-SC convocará os Fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
16.2.1. Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
16.2.2. A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

 

16.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
Fornecedor não puder cumprir o compromisso, o CREA-SC poderá: 

 
16.3.1. liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação por parte 
do Fornecedor ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
16.3.2. convocar os demais Fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

 
16.4. Não havendo êxito nas negociações, o CREA-SC procederá à revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
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16.5. O registro será cancelado quando o Fornecedor: 
 
16.5.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
16.5.2. não assinar/receber o Contrato/ou outro instrumento hábil no prazo 
estabelecido neste Edital, sem justificativa aceitável; 
 
16.5.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

 
16.5.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 
16.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 16.5.1, 16.5.2 e 
16.5.4 será formalizado por despacho do Presidente do CREA-SC, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados, seja por razão de interesse público, ou a 
pedido do Fornecedor. 

 
16.8. Na hipótese de inadimplemento contratual ou cancelamento do registro do 
primeiro colocado, o CREA-SC poderá convocar as demais Licitantes para, na ordem de 
sua classificação e observadas as condições de habilitação, registrarem preços, 
assinando a respectiva Ata de Registro de Preços. 

 
16.9. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento 
diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços 
permanecerão, em regra, invariáveis até o término da vigência da Ata. 
 
17. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU 
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 
 
17.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, e nos termos do Acórdão n.º 
1297/2015 – Plenário, do Tribunal de Contas da União – TCU, a Ata de Registro de 
Preços decorrente desta Licitação, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Municipal, Distrital ou 
Estadual que não tenha participado deste certame licitatório, mediante anuência do 
CREA-SC. 
 
17.2.  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o CREA-SC para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
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17.3.  Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas 
com o CREA-SC e demais órgãos participantes. 

 
17.4.  As aquisições ou contratações adicionais por meio de adesão não poderão 
exceder, por órgão ou entidade aderente, a 100% (cem por cento) dos quantitativos de 
cada ITEM deste Edital, devidamente registrados na Ata de Registro de Preços para o 
CREA-SC e demais órgãos participantes. 

 
17.5.  O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada ITEM registrado para o 
CREA-SC e demais órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

 
17.6.  Após a autorização do CREA-SC, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 
vigência da Ata.  

 
17.7. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao CREA-SC.  
 
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
18.1. O pagamento processar-se-á em conformidade com o Termo de Referência 
(Anexo I), ora anexado. 
 
19. DAS SANÇÕES 
 
19.1. A Licitante/Fornecedor/Contratada será sancionada com o impedimento de 
licitar e contratar com a União e será descredenciada no Sicaf e no Cadastro de 
Fornecedores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – 
CREA-SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a 
ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o preço global por si registrado na Ata de Registro de Preços e demais 
cominações legais, nos seguintes casos:  
 
19.1.1. cometer fraude fiscal; 
 
19.1.2. apresentar documento falso; 
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19.1.3. fizer declaração falsa; 
 
19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
 
19.1.5. não assinar a Ata/o Contrato no prazo estabelecido;               
 
19.1.6. deixar de entregar documentação exigida na Ata de Registro de Preços, no 
Contrato/instrumento hábil e/ou neste Edital de Licitação ou apresentar documentação 
falsa; 
 
19.1.7. não mantiver a proposta; 

 
19.1.8. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
19.1.9. falhar ou fraudar na execução do Contrato. 
 
19.2. Para os fins do subitem 19.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 
 
19.3. As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas no 
Termo de Referência (Anexo I), ora anexado, bem como no item 14.4 deste Edital. 
 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1. As despesas com as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços 
resultado desta Licitação correrão por conta do Elemento de Despesa Orçamentária a 
ser informado quando da formalização do Contrato ou outro instrumento hábil. 
 
21. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crea-sc.org.br, até as 17hs do último dia do prazo, no horário oficial de 
Brasília/DF. 
 
21.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
21.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada e publicada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
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21.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o 
endereço eletrônico licitacao@crea-sc.org.br, até as 17hs do último dia do prazo, no 
horário oficial de Brasília/DF.  
 
21.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
encaminhadas via e-mail às pessoas autoras e disponibilizadas no Sistema Eletrônico 
para os interessados. 

 
21.6. Serão consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados como sendo 
do seu recebimento no CREA-SC.  
 
22. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
22.1. As obrigações das partes processar-se-ão em conformidade com o Termo de 
Referência (Anexo I), ora anexado. 
 
23. DO ACOMPANHAMENTO, DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO 
 
23.1. A Ata de Registro de Preços, e as relações contratuais dela decorrentes, serão 
acompanhadas, geridas e fiscalizadas em conformidade com o Termo de Referência 
(Anexo I), ora anexado.  
 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1. Este Edital estará à disposição dos interessados nos locais indicados no 
preâmbulo. 
 
24.2.  Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a Sessão Pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de 
tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
24.3.  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à Sessão Pública do Pregão constarão de Ata divulgada no 
Sistema Eletrônico.  
 
24.4. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora, 
farão parte integrante da Ata de Registro de Preços e do Contrato/instrumento hábil 
independentemente de transcrição. 
 
24.5. Ao Presidente do CREA-SC compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente e em face de razões de 
interesse público, mediante ato escrito e fundamentado. 
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24.5.1. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços e do 
Contrato/instrumento hábil. 
 
24.5.2. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do Fornecedor/Contratada de boa-fé de 
ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ata de Registro 
de Preços e/ou do Contrato/instrumento hábil. 
 
24.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior competente, em qualquer fase 
da Licitação: 
 
24.6.1.  a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 
ter sido apresentados para fins de classificação e/ou habilitação; 
 
24.6.2. solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas e/ou julgar 
necessário para a eficiente elucidação de eventuais questionamentos; 

 
24.6.3.  dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que bem 
indiquem a intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos 
licitatórios; 

 
24.6.4.  relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins 
de habilitação e classificação da Proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da Licitação; 

 
24.6.5.  convocar Licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas; 

 
24.6.6.  desclassificar as propostas que não atenderem às exigências contidas neste 
Edital. 
 
24.7. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
24.8. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 
 
24.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos 
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signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e/ou cópias autenticadas 
em papel. 
 
24.10. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
 
24.11. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o CREA-SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
24.12. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. 

 
24.13. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito 
pelo Pregoeiro. 

 
24.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em sentido 
contrário. 

 
24.15. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

 
24.16. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
24.17. Este Edital subordina-se às Leis n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de 
junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, aos Decretos n.º 5.450, de 31 
de maio de 2005, 8.538, de 06 de outubro de 2015, 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 8.250, 
de 23 de maio de 2014, à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 11 de outubro de 
2010, bem como às demais normas aplicáveis ao objeto deste certame.  

 
24.18. A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à 
contratação da Licitante vencedora para o fornecimento do objeto licitado. O 
compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o ajuste do respectivo 
Contrato/instrumento hábil. 
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24.19. A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os 
acréscimos determinados pelo CREA-SC de até 25% (vinte e cinco por cento) dos 
valores contratados, na forma do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Não poderão ocorrer 
acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 
24.20. O pedido de vista dos autos do processo eletrônico ao qual corresponde esta 
Licitação deverá ser solicitado via e-mail, exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crea-sc.org.br, e a liberação de acesso se fará via e-mail para o solicitante. 

 
24.21.  A apresentação da proposta de Licitação fará prova de que a Licitante: 

 
24.21.1. Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus 
Anexos, que os comparou entre si e obteve do CREA-SC as informações necessárias, 
antes de apresentá-la; 

 
24.21.2. Conhece todas as especificações e condições para o fornecimento do 
objeto;  
 
24.21.3. Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de 
uma proposta totalmente satisfatória.  
 
24.22. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com as 
Licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico. 
 
24.23. Face à natureza de entidade autárquica federal do CREA-SC, a Justiça Federal, 
Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis, é o foro 
competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 
 
24.24. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 
24.24.1. Anexo I – Termo de Referência; 
24.24.2. Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
24.24.3. Anexo III – Minuta do Contrato; 
24.24.4. Anexo IV – Modelo de Proposta; 
 
 

Florianópolis/SC, 13 de março de 2017. 
 
 
 

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER 
Presidente do CREA-SC 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

A 

OBJETO 
Registro de Preços, pelo menor preço global por lote (grupo), para a 
eventual contratação, por um período de 12 (doze) meses, de serviços de 
consultoria e treinamento para Desenvolvimento e Migração de Sistema 
Corporativo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 
Catarina – CREA-SC, conforme especificado neste Termo de Referência. 

 

B 

META FÍSICA 
Contratação de uma empresa para a prestação dos serviços de consultoria e 
treinamento para Desenvolvimento e Migração de Sistema Corporativo do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, conforme 
especificado neste Termo de Referência. 

 

C 

JUSTIFICATIVA 
O CREA-SC busca constantemente investir em tecnologia com objetivo de 
tornar o órgão mais eficiente, prezando pela satisfação dos seus stakeholders 
bem como a saúde financeira do Conselho.  
Atualmente o Conselho encontra-se com um sistema corporativo 
desenvolvido em COBOL misturado com diversas outras programações, o 
que torna a realidade de desenvolvimento ineficiente. Além disso, os 
sistemas encontram-se desatualizados trazendo grande falhas de segurança. 
Por conta dessa necessidade, o CREA-SC decidiu investir na remodelação e 
migração de o todo sistema para a plataforma .NET, decisão essa tomada 
com consultoria de pessoa especializada na área.  
Devido aos colaboradores não terem conhecimento na ferramenta escolhida, 
faz-se necessária a contratação de treinamento. O processo de migração com 
uma nova ferramenta é extremamente complexo, ainda mais quando se 
trata de uma tecnologia que não se tem pleno conhecimento. Por isso, 
entende-se que uma consultoria externa especializada é indispensável para 
que o processo de desenvolvimento obtenha sucesso neste grande desafio. 
O critério de remuneração em hora trabalhada foi definido por força das 
especificidades do objeto deste Termo que não comporta a mensuração por 
resultados e/ou atendimento a níveis de serviço. Tanto para o treinamento, 
quanto para a consultoria, somente o desenrolar da contratação e o 
desenvolvimento do trabalho demonstrarão os quantitativos necessários 
para atendimento das necessidades do CREA-SC, não sendo possível a 
prévia mensuração (art. 3º, I e IV, Decreto n.º 7.892/2013). Inclusive a 
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própria necessidade ainda é estimativa. 
Ademais, pelo objeto representar a transferência de tecnologia e 
conhecimentos, não é correto vincular a remuneração da contratada ao 
conhecimento adquirido pela equipe, uma vez que não há como avaliá-lo e 
tampouco o resultado obtido se dará de maneira homogênea entre a equipe 
do CREA-SC. 
Inteligência do Acórdão TCU n.º 47/2013-Plenário, TC 046.269/2012-6, 
relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 23.1.2013.  

 

D 
VALOR ESTIMADO  
Conforme item 1.1.4 deste Termo de Referência. 

 

E 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – 
Florianópolis/SC. 

 

F 
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
Departamento de Tecnologia da Informação - DTI. 

 

G 
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 
Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação. 
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1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

1.1. Registro de Preços, pelo menor preço global por lote (grupo), para a eventual 
contratação, por um período de 12 (doze) meses, de serviços de consultoria e 
treinamento para desenvolvimento e migração de Sistema Corporativo do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, conforme especificado neste 
Termo de Referência. 
 
1.1.1. Item 01 - Dos treinamentos 
1.1.1.1. A prestação do serviço dos treinamentos deverá ser executada na Sede do 
CREA-SC; 
1.1.1.2. Antes do início da prestação dos serviços, deverá ser realizada uma 
reunião conjunta entre CONTRATANTE e CONTRATADA para fins de definição do 
cronograma dos treinamentos; 
1.1.1.3. O cronograma será definido de acordo com a necessidade do CREA-SC à 
época da contratação, dentro do prazo vigente da Ata firmada; 
1.1.1.4. Os treinamentos deverão ser realizados no horário de funcionamento da 
Sede do CREA-SC, o qual se dá das 08h00 hs às 18:00 hs, de segunda à sexta-feira; 
1.1.1.5. Do conteúdo programático com estimativa de horas: 
 
a) Linguagem Visual C# 6 - Carga horária estimada: 8 horas 

 Fixar o conceito e uso de Programação Orientada a Objetos; 

 Tipos anônimos, inicialização de coleções e objetos; 

 Métodos de extensão e tipos nulos, Action, Predicate, Delegates; 

 Visão geral do LINQ e o uso em coleções, classes, tipos de; pesquisas; 

 Como criar e usar expressões Lambda e criar consultas dinâmicas com Func<>; 

 Inicialização de auto-propriedades e uso de dicionários; 

 Como remover o Using de classes estáticas e uso de nameof no operador; 

 Uso de expression-bodied (variável com expressão) na classe; 

 Uso de interpolação de string, formatação e propagação de nulo; 

 Uso de await no catch/finally, filtros de exceção; 
 
b) ASP.NET MVC Core - Carga horária estimada: 40 horas 

 Introdução e ASP.NET Core e arquitetura MVC, o que é Open-Source?; 

 Cross-plataform, configurar o ASP.NET Core para executar no Mac Ox, Linux e 
Windows; 

 Uso do Dotnet Client na linha de comando CMD; 

 Estrutura de um projeto ASP.NET Core, Frameworks usados, entendimento dos 
arquivos de configurações; 

 Como usar injeção de dependência para frameworks e namespaces; 

 Como gerenciar pacotes com o NPM, uso do bower, grunt e gulp; 

 Entendimento de Controller, View, heranças (Web API) 

 Uso das novas TagHelpers para gerar HTML 5; 

 Code First e Entity Framework Core, o que há de novo no EF Core?; 
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 Configuração e uso de Bundle e Minification ; 

 Criar um Controller e o contexto do banco de dados;  

 Como criar e usar View Component ; 

 Implementar pesquisa e classificação de dados ; 

 Deploy da aplicação em vários cenários e plataforma ; 

 Como criar projetos orientados à serviços com Web API 2, o qual servirá como 
base dos serviços utilizados no Angular 2 + Typescript ; 

 Explorar o Entity Framework Core com as expressões Lambda aprendidas no 
treinamento de C# 6, os métodos de CRUD, aplicar log e entender como que o T-SQL é 
gerado dinamicamente; 

 Como criar uma arquitetura de camadas focada no framework do CREA-SC; 

 Configuração e uso de Bundle e Minification;  

 Criar um Controller e o contexto do banco de dados; 

 Como criar e usar View Component;  

 Implementar pesquisa e classificação de dados;  

 Deploy da aplicação em vários cenários e plataforma;  

 Como criar projetos orientados à serviços com Web API 2, o qual servirá como 
base dos serviços utilizados no Angular 2 + Typescript;  

 Explorar o Entity Framework Core com as expressões Lambda aprendidas no 
treinamento de C# 6, os métodos de CRUD, aplicar log e entender como que o T-SQL é 
gerado dinamicamente;  

 Como criar uma arquitetura de camadas focada no framework do CREA. 
 
c) Angular 2 e TypeScript - Carga horária estimada: 32 horas  

 Introdução ao Angular 2, o que é o framework, cenários de uso;  

 Como adicionar o Angular 2 em um projeto e estrutura-lo;  

 O que são diretivas, conceito, como e onde utilizar;  

 Componentes do Angular 2, o que são componentes, referências e dependências, 
uso, reaproveitamento;  

 Injeção de dependência, conceito, uso, entendimento e testes;  

 Rotas, conceitos de rotas para navegação nas páginas HTML;  

 Serviços, conceito, o que são serviços, como criar, injetar e tempo de vida;  

 Templates, como o Angular trabalha com templates de HTML e CSS;  

 Controles de formulários com HTML 5 e CSS 3 no Angular 2 – como adicionar 
controles de UI, configurar propriedades, eventos, associar delegates, aplicar classes do 
CSS, controlar o comportamento do usuário;  

 TypeScript, conceitos, como usar, configurar o projeto, explorar a linguagem, o 
compilador TSC e como aplicar em um projeto  

 Consumir serviços, como criar componentes no Typescript para consumir e 
chamar serviços (Web API), trafegando JSON, autenticação nas duas pontas (cliente e 
servidor), aplicar o retorno JSON no HTML.  
 
d) Desenvolver Apps com Xamarin - Carga horária estimada: 20 horas  
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 Introdução ao Xamarin, pré-requisitos, ferramentas,plataformas iOS e Android;  

 Padrão MVVM (Model View View Model) usado em aplicações Cross-Plataform, 
separando as camadas em funcionalidades; 

 Tipos de controles comuns usado na UX, layouts de telas, navegação entre 
formulários com e sem parâmetros;  

 Uso de notificações, banco de dados com SQL Lite;  

 Conceito e aplicação de Binding;  

 Como consumir os serviços REST criados no treinamento de MVC Core, a fim de 
trafegar dados JSON entre a app mobile e o serviço REST;  

 Preparar o pacote para instalação.  
 
1.1.2. Grupo I - Itens 02 e 03 - Da consultoria 
1.1.2.1. O serviço de consultoria presencial deverá ser realizado de forma 
ininterrupta e consecutiva nas 06 (seis) primeiras semanas do projeto, totalizando 240 
(duzentos e quarenta) horas iniciais ininterruptas de consultoria (05 dias por semana, 08 
horas por dia). Esse quantitativo pode ser diminuído de acordo com o planejamento 
inicial e a necessidade do CREA-SC; 
1.1.2.2. As horas de consultoria virtual deverão ser prestadas via ferramenta de 
vídeo e áudio gratuita, como por exemplo o Skype, e, quando permitido pelo CREA-SC, 
através de telefone e/ou e-mail; 
1.1.2.3. Os custos com hospedagem, alimentação, transporte, viagem e 
deslocamento para a consultoria presencial são de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA; 
1.1.2.4. Os prazos e períodos acima são meramente estimativos e serão definidos 
no início e ao longo do projeto, sendo que os serviços podem ser alterados, 
interrompidos ou estendidos a qualquer momento pelo CONTRATANTE; 
1.1.2.5. Antes do início da prestação dos serviços, deverá ser realizada uma 
reunião conjunta entre CONTRATANTE e CONTRATADA para fins de definição do 
cronograma das consultorias; 
1.1.2.6. O cronograma será definido de acordo com a necessidade do CREA-SC 
dentro do prazo vigente da Ata firmada; 
1.1.2.7. As consultorias deverão ser realizados no horário de funcionamento da 
Sede do CREA-SC, o qual se dá das 08h00 hs às 18:00 hs, de segunda à sexta-feira; 
1.1.2.8. A CONTRATADA deverá entregar mensalmente relatório contento 
detalhadamente as atividades realizadas, dias e quantidade de horas de consultoria, 
tanto presenciais quanto virtuais; 
 
1.1.2.9. Abordagem da Consultoria 
1.1.2.9.1. A consultoria deve definir e aplicar a metodologia de desenvolvimento; 
1.1.2.9.2. Realizar planejamento com plano de ação do Projeto detalhando as 
atividades com datas; 
1.1.2.9.3. Definir um padrão para a maneira de desenvolver aplicações; 
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1.1.2.9.4. Implementar metodologia através de processos claros, bem definidos, com 
tarefas específicas com a finalidade de tornar ágil e produtivo todo o processo de 
desenvolvimento; 
1.1.2.9.5. Processo de Ciclo de Vida da Aplicação - Implementar uma ferramenta de 
controle de todo o ciclo de vida da aplicação é fundamental para o bom andamento do 
processo completo de desenvolvimento. As etapas de definições, requisitos, 
desenvolvimento, testes, build e controle de documentação serão implementadas com a 
ferramenta chamada Team Foundation Server da Microsoft, a qual é totalmente 
integrada a todas as versões do Visual Studio 2015/2017. 
1.1.2.9.6. Acompanhar semanalmente as atividades realizadas pela equipe 
corrigindo e propondo melhorias; A consultoria deve passar conhecimento como 
metodologias de desenvolvimento ao Gerente de TI para que o mesmo possa aplicar 
diariamente no desenvolvimento do projeto; 
1.1.2.9.7. A consultoria deve seguir as seguintes recomendações: 
 
a) Ambiente de Desenvolvimento - Adotar um ambiente único de 
desenvolvimento, quais sejam as linguagens a serem usadas, as ferramentas de 
desenvolvimento, a estrutura das aplicações divididas em uma arquitetura bem 
definida de camadas. Isso facilita o aprendizado, a produtividade, permite criar novas 
aplicações e novas funcionalidades muito mais rapidamente, tornando-se um padrão de 
desenvolvimento para o time.  
 
b) Aplicações WEB - Todos os sistemas atuais deverão ser criados num ambiente a 
ser executado via WEB. Neste ambiente, há o que chamamos de aplicações modernas, 
pois reúne o que há de mais moderno no mercado, tanto em nível de recursos 
suportados pelos navegadores, quanto às linguagens usadas, por exemplo, HTML 5, 
CSS 3 e JavaScript. Dessa forma, todas as aplicações do CREA podem ser executadas 
num ambiente de internet e intranet, permitindo o acesso 24 horas em qualquer lugar 
do mundo, basta ter conexão com a internet e um navegador, seja num computador, 
tablet ou telefone celular. Com o uso destas linguagens e outras técnicas descritas nos 
itens a seguir, é possível criar apenas um único código o qual se adaptará 
automaticamente ao tamanho das telas (chamados de sites responsivos).  
 
c) Ferramenta de Desenvolvimento - A ferramenta a ser utilizada para qualquer 
tipo de desenvolvimento é o Visual Studio 2015, é a mais completa no mercado, contém 
todos os recursos necessários para que o desenvolvedor possa criar os códigos, 
administrar o controle de versão, tudo está integrado ao ciclo de vida de 
desenvolvimento, integração com times, realizar Debug, Deploy, CodeLens (referências 
de quantidade e local onde cada classe está sendo usada, isto é excelente para 
manutenção de código), integração com a nuvem (Azure), testes de diversos tipos, 
suporta todos os pacotes Open Source no mercado. O link para mais informações é 
https://www.visualstudio.com.  
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d) Desenvolvimento em Camadas - Todos os novos projetos deverão seguir um 
padrão de desenvolvimento em camadas, a ser definido. As vantagens da 
componentização é notável de imediato, pois todo o time pode reaproveitar códigos na 
maioria das camadas (acesso a dados, negócios e customizações), o desenvolvimento 
fica mais rápido, pois cada camada é bem definida para apenas uma única finalidade, 
permite acoplar e desacoplar componentes de acordo com a necessidade, permite usar o 
conceito de injeção de dependência diretamente no código e no momento certo, permite 
executar testes de cada componente, quando é necessário realizar manutenção no 
código somente o componente é afetado, facilita o reuso em outros tipos de aplicações 
como dispositivos móveis, web, windows forms, console e relatórios.  
 
e) Serviços com Web API 2 – Atualmente o tráfego de dados na rede e o número de 
usuários simultâneos são sempre crescentes, os quais tecnologias no front-end e no 
back-end se prepararam para suportar estes cenários. Com isto, uma arquitetura de 
programação orientada a serviços, permite no servidor (back-end) hospedar serviços 
escritos em ASP.NET MVC (chamados de WEB API) que irão disponibilizar dados no 
formato JSON para qualquer aplicação que solicitar. A vantagem destes serviços é que 
qualquer aplicação (windows, web, console, outros serviços internos ou do governo) 
pode solicitar os dados através de uma requisição HTTP, através de serviços REST 
(Representational State Transfer). Existe toda uma segurança via token a ser 
implementada em cada serviço, a fim de disponibilizar somente a aplicações 
autenticadas e autorizadas. E, claro que também podem ser criados serviços sem 
autenticação, ou seja, públicos para que aplicações externas possam acessar. Um 
exemplo no nosso cenário é disponibilizar consultas de ARTs públicas, ou seja, todas as 
empresas externas que criam aplicações para o mercado e que necessitam interagir com 
dados do CREA-SC deverão requisitar as informações sobre as ARTs via serviço. O 
serviço recebe um filtro, por exemplo, o número da ART, número do engenheiro ou da 
empresa, número do protocolo, realiza a consulta no nosso banco de dados, é gerado 
um conjunto de informações no formato JSON que é retornado à aplicação que 
solicitou. Com isso, o CREA-SC passa a fornecer serviços online, não através do nosso 
web site, e sim, dados a serem integrados em aplicações no mercado. Como o CREA-SC 
irá criar uma nova aplicação, todas as funcionalidades deverão ser escritas neste 
modelo, serviços WEB API no servidor para fazer toda a parte de CRUD com o banco 
de dados, e requisições HTTP via AJAX nas páginas HTML. A vantagem deste modelo 
de serviços é que os dados que irão trafegar na rede são apenas as informações 
requisitadas e não toda a página HTML completa a cada requisição. Isto deixa qualquer 
aplicação significativamente mais rápida, mesmo rodando num ambiente de intranet, 
que é o nosso caso. O esforço de arquitetura e programação para este cenário requer um 
esforço maior no início, até que o time todo entenda e aprenda a trabalhar com isso, e ao 
longo do tempo a produtividade cresce significativamente. Outra vantagem a ser 
destacada é que uma vez criados os serviços, quando houver uma solicitação para uma 
nova funcionalidade, ou ainda, uma aplicação nova a ser criada para dispositivos 
móveis (tablets e celulares), o time de desenvolvedores irá focar apenas na aplicação em 
si e não no banco de dados, pois basta requisitar os serviços prontos no servidor. 
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f) Modelo Assíncrono - Como tudo será criado baseado no .NET Core, as 
requisições de serviços (WEB API) descritas no item anterior deverão ser assíncronas, 
afinal, se a linguagem Visual C# 6 permite facilmente escrever códigos assíncronos, 
então, devemos tirar proveito desse recurso. O próprio modelo de geração de códigos 
do Visual Studio gera códigos assíncronos, ou seja, já é padrão de desenvolvimento. E, 
pensando no cliente (navegador com páginas HTML), todas as requisições serão escritas 
em Typescript (ver o item Typescript), o qual também já está pronto para modelos 
assíncronos. 
 
g) Angular 2 – O Angular (https://angular.io) é um framework Open Source 
utilizado em muitas aplicações no mundo, pertence ao Google e agora na versão 2, há 
muitas melhorias. Quando pensamos num ambiente WEB, sabemos que todo 
processamento é feito no servidor. Porém, isso implica diretamente em performance da 
aplicação, pois a cada requisição do navegador, é transmitida ao servidor para 
processar e retornar os dados. Este ciclo pode se tornar um caos, em casos de milhares 
de requisições ao mesmo tempo x processamento no servidor x banda de internet x 
capacidade do servidor. Sendo assim, a alternativa é levar a inteligência da aplicação 
para o cliente/navegador. Para isso, a linguagem que o navegador entende é Javascript, 
ou seja, na primeira requisição o servidor retorna a página completa, e a partir de então, 
trafegam-se apenas dados baseados nos serviços de Web API citados anteriormente. A 
principal vantagem é a performance em qualquer requisição, pois quem faz as 
solicitações é o código Javascript, o qual requisita um serviço, recebe os dados no 
formato JSON e mostra na tela. No entanto, a linguagem Javascript tem suas falhas e 
complexidades, então, a Microsoft criou a linguagem chamada Typescript (TS), que é 
Open Source, gratuita, suportada por todos os navegadores, é tipada, similar ao Visual 
C#, o próprio Google usa TS, há bastante documentação e exemplos no mercado. O 
objetivo do Typescript é gerar todo o código Javascript imediatamente, ou seja, o 
desenvolvedor escreve códigos em TS e quando salvar, automaticamente é gerado o JS. 
Do ponto de vista de desenvolvedor, a quantidade de linhas dos códigos escritos em TS 
é bem menor que JS, mais claro e de fácil manutenção. 
 
h) Typescript–OTypescript (TS - http://www.typescriptlang.org) é um superset 
tipado do Javascript. É uma linguagem com muitas características similares ao C#, 
tipado, aceito por todo o mercado Open Source, usado em muitos sites, com integração 
total com o Angular 2, os códigos ficam muito mais claros de serem entendidos. O fato é 
que o desenvolvedor escreve códigos em Typescript e quando salvá-los, a própria 
ferramenta gera o Javascript. Isto dispensa que o desenvolvedor aprenda Javascript, que 
tem suas limitações em relação à orientação a objetos. E o TS pode ser instalado em 
qualquer ferramenta de desenvolvimento, está disponível no github através de linha de 
comando. A experiência demonstra que as manutenções e a curva de aprendizado do 
TS é pequena para qualquer tamanho de time de desenvolvimento. 
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i) Bootstrap – É um framework (http://bootswatch.com) Open Source destinado 
ao Design de aplicações WEB. É suportado por todos os navegadores, permite criar uma 
identificação visual de acordo os templates existentes, ou se necessário, é possível 
customizar todo o CSS. O Bootstrap é aceito por todas as ferramentas de 
desenvolvimento e plataformas, o que facilita muito a vida de qualquer time de 
desenvolvimento em relação a UI. E demais pacotes (gulp, npm e bower) existentes no 
mercado Open-Source e gratuitos para facilitar o desenvolvimento. 
 
j) ASP.Net Core – É um framework (https://docs.asp.net) novo da Microsoft 
lançado em 2016 feito para criar aplicações WEB. Esse framework foi totalmente 
reescrito, com a finalidade de ser executado em plataformas Windows, Linux e IOS. É 
um framework leve, baseado em pacotes, permite injeção de dependência, ou seja, você 
monta uma aplicação somente com o que é necessário para ser executada. Isso deixa a 
execução muito mais rápida, de fácil manutenção, pode ser instalada em qualquer uma 
das 3 plataformas citadas anteriormente, é totalmente integrado à nuvem e a qualquer 
ferramenta de desenvolvimento da Microsoft. 
 
k) .NET Standard Library – É uma biblioteca .NET (https://docs.microsoft.com/pt-
br/dotnet/articles/standard/library) da Microsoft reescrita em 2016, a qual permite ao 
desenvolvedor escrever códigos em .NET para versões específicas, de acordo com a 
versão do framework a ser focada. Ou seja, para qualquer aplicação nova a ser criada no 
.NET Core, você estará com o que há de mais novo no .NET. Com isso, é possível 
estender DLLs para plataformas móveis e Windows 10 com funcionalidades específicas. 
No caso da aplicação do CREA-SC criar os componentes em .NET Standard já será o 
padrão, justamente por ser tudo novo, e a vantagem é poder estender para um 
ambiente de Windows 10 futuramente. 
 
l) Entity Framework Core (EF Core - https://docs.efproject.net) – O EF Core é um 
modelo de objeto relacional utilizado para fazer todas as operações de CRUD no banco 
de dados. Isso permite ao desenvolvedor não ter que escrever as sintaxes do SQL ANSI 
para qualquer banco de dados suportado pelo EF (SQL Server, SQL Express, Oracle, 
PostGre, DB2, etc), pois o próprio compilador é que irá gerar as sintaxes em tempo de 
execução. Do ponto de vista do desenvolvedor isto é ótimo, pois toda a programação é 
feita orientada a objetos, ou seja, cada entidade do banco é um objeto. Itens como 
relacionamentos, pesquisas, implicações de exclusão em cascata, configuração de chave 
primária, campos obrigatórios, etc são configurados através de Fluent API diretamente 
nas classes, tudo através do C#. E, quando o EF Core é executado todas estas 
configurações são de responsabilidade do mesmo. A vantagem do uso do EF Core é que 
a produtividade, manutenção e entendimento de todas as entidades ocorre em nível de 
classes, o que facilita muito aos desenvolvedores. No cenário da aplicação do CREA-SC, 
típica de um CRUD comum, o EF Core se aplica muito bem. Cabe ressaltar que o EF 
Core passa a ser a camada de acesso a dados, e claro, depende da arquitetura a ser 
implementada. Quando trabalhamos com o EF Core, existem 2 cenários para estruturar 
as entidades no banco e as classes no C#, sendo: o primeiro chama-se Code First, onde 
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primeiro escrevem-se todas as classes, relacionamentos e propriedades das mesmas 
através da linguagem C#. E, através de comandos do Migration, o banco é criado 
baseado nestas classes C#. Isto é uma prática comum para quem tem habilidade de 
codificar e estruturar as classes em C#, tanto na criação como manutenção das 
entidades. O segundo chama-se Engenharia Reversa, usado em casos onde já existe o 
banco de dados. Este processo lê todo o banco e gera as classes em C#. Para equipes 
experientes, é uma prática comum usar primeiro a Engenharia Reversa e depois 
qualquer manutenção é feita com o Migration. 
 
m) Testes – Aplicar testes de diversos tipos nas classes e nos Builds é uma prática 
segura para garantir uma cobertura de código mínima para a aplicação. O Visual Studio 
2015 contém tudo o que é preciso para realizar diversos testes, seja unidade de testes, 
TDD, Build contínuo e demais testes. 
 
n) Xamarin para Dispositivos Móveis como celulares e Tablets – Quando falamos de 
aplicativos móveis, podemos executá-los de duas formas: via Navegador através de 
uma página HTML ou Embutidas (instalados no dispositivo). Em casos de aplicações 
ASP.NET Core com o uso do Bootstrap, já é automático que as páginas sejam 
responsivas, ou seja, se adequam ao tamanho da tela, no entanto, é preciso estar 100% 
do tempo conectado à internet. Já em casos de aplicações instaladas nos dispositivos, o 
Visual Studio tem o template do Xamarin, o qual permite escrever códigos em C# que o 
mesmo gera código nativo para as plataformas Android, IOS e Windows. A vantagem é 
que todo o conhecimento de C# é aplicável no Xamarin, a curva de aprendizado para se 
criar uma app é muito pequena. E, no caso do CREA-SC optar por já criar toda a 
aplicação baseada em serviços Web API, as apps móveis irão se comunicar com o 
servidor através destes mesmos serviços, o que trafega na rede são apenas as 
informações no formato JSON. A experiência mostra que para times que já 
desenvolvem em C#, basta aprender como que um ambiente móvel trabalha, por 
exemplo, as funcionalidades, o ciclo de vida, os controles de UI, ambientes 
ocasionalmente desconectados e deploy das apps. Em cenários de aplicações instaladas 
nos dispositivos, é possível ter o banco de dados local, pois nem sempre o usuário está 
numa área de cobertura conectada, sendo necessário armazenar dados localmente para 
depois sincronizar com o servidor. 
 
o) Banco de dados SQL Server 2016 – Será utilizado o banco de dados SQL Server 
2016, pois nesta versão há muitas melhorias do produto, principalmente no tocante à 
performance quando usado em terabytes de informações. O SQL Server 2016 é 
totalmente integrado ao VS 2015, aceita todos os comandos do EF Core para 
manutenção de dados via Migration (alterações da estrutura do banco através de linhas 
de comando). 
 
p) Framework da Aplicação CREA-SC - A separação em camadas (UI, Negócios, 
Acesso a Dados, Serviços, Domínio e Aplicação) permite a reutilização das mesmas em 
qualquer instância, facilita a manutenção e a produtividade do time de 
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desenvolvimento. Escrever frameworks é um trabalho detalhado e requer o 
entendimento total do funcionamento da aplicação.  
 
1.1.2.9.8. A consultoria deve auxiliar passando pelas seguintes fases de 
desenvolvimento:  
 

 Fase 1 – Escrever o framework básico com todas as camadas necessárias (UI, 
Negócios, Acesso a Dados, Serviços, Domínio e Aplicação) e realizar uma prova de 
conceito (POC) com alguma entidade. Ao final desta fase, o CREA-SC deverá ter 
claramente como que o framework escrito e testado se comporta, e deverão ser feitos os 
ajustes necessários para melhorar a arquitetura.  
 

 Fase 2 – Escrever o framework de um módulo com a maioria das 
funcionalidades. Isto significa que deverá ser feito um estudo detalhado de uma 
funcionalidade, por exemplo, tudo o que envolve uma ART, e deverá ser criado um 
framework deste módulo, a fim de definir um padrão para que quando a tecnologia for 
transferida ao time do CREA-SC, todos saibam como criar os demais frameworks por 
funcionalidades. Via de regra, o que implica aqui são as regras de negócios do módulo 
em si.  
 

 Fase 3 – Transferência de conhecimento para o time de desenvolvimento do 
CREA-SC. Esta é a fase que requer uma atenção especial, pois transferir o conhecimento 
para um time, significa treiná-lo para que todos sigam o padrão da arquitetura e 
framework definidos. Em todas estas fases deverá ser montado um cronograma de 
transferência de conhecimento de forma que ocorra uma sequência a esta arquitetura.  
 

 Fase 4 – Acompanhamento da implementação do código no CREA-SC. Esta é 
uma fase onde há um trabalho de consultoria focado no acompanhamento da 
implementação da arquitetura e metodologia em todo o processo de desenvolvimento. 
Para este tipo de trabalho o CREA-SC terá uma pessoa responsável por todo este 
processo, a fim de garantir que a arquitetura seja aplicada a todos os módulos. O 
importante é manter um padrão sem escrever códigos que quebrem as regras, tornando 
qualquer manutenção complexa e trabalhosa futuramente. 
 
1.1.3. Da Habilitação – qualificação técnica 
 
1.1.3.1. Para Treinamento (Item I):  
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com os treinamentos especificados neste Termo, comprovando experiência, mediante a 
apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. Entende-se como pertinente e compatível 
a realização de atividades de treinamento tendo como objeto, no mínimo, 
conhecimentos em Linguagem Visual C# e ASP.NET MVC.  
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1.1.3.2. Para Consultoria (GRUPO I): 
a) Como condição para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Licitante 
deverá comprovar que possui em seus quadros, qualquer que seja a forma de 
contratação (empregado, prestador de serviço, etc...), no mínimo (01) um profissional 
com experiência em: metodologia de desenvolvimento; ferramentas ágeis; ter 
implantado o TFS com todo o ciclo de vida; ter trabalhado no gerenciamento de times 
de desenvolvimento, com processo bem definido e em operação; possuir conhecimento 
de desenvolvimento com entrega contínua (Continuous Integration) e DevOps 
(integração entre Dev e Infra); entender os diversos cenários de testes: teste unitário, 
teste de carga, teste de interface; possuir conhecimento de montagem de ambientes: 
Desenvolvimento, Testes, Qualidade e Produção.  
Componentes do TFS 

 Servidor TFS: 

 Camada de Aplicação; 

 Camada de Dados; 

 Camada de Build; 

 Team Explorer; 

 Team Foundation Powertools; 
Controle de versão 
•    Check-in, Check-out 
•    Label 
•    Branch e políticas de versão 
•    Shelve 
•    Changeset 
•    Anotate  
Gerenciamento de Tarefas (Work Items) 
•    Tipos de tarefas; 
•    Criação de tarefas; 
•    Associação de tarefas para cada membro da equipe; 
•    Check-in do código com vínculo na tarefa 
•    Relatórios e dashboards das tarefas 
Customização de Template 
•    Team Foundation Powertools; 
•    Customizando um work item 
•    Customizando o template do projeto 
Qualidade do Código 
•    Análise Estática do código; 
•    Code Metrics;  
Testes Unitários e Builds 
•    Criação de um teste unitário; 
•    Garantia de qualidade do código com teste unitário vinculado ao check-in; 
•    Conceito do Build automático; 
•    Conceito de Continuous Deployment 
•    Criação de Builds. 
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b) Como condição para a assinatura da da Ata de Registro de Preços, a Licitante 
deverá comprovar que possui em seus quadros, qualquer que seja a forma de 
contratação (empregado, prestador de serviço, etc...), no mínimo (01) um profissional 
com conhecimento em melhores práticas de desenvolvimento de sistemas; análise e 
modelagem de sistemas; qualidade de software; desenvolvimento de aplicações WEB 
em três camadas; Framework .NET, Linguagem C#, Visual Studio Team System, Visual 
Studio 2015, Microsoft Workflow Foundation e Segurança de sistema web; 
 
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com as especificações deste Termo, comprovando experiência, mediante a apresentação 
de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado. Entende-se como pertinente e compatível o desempenho 
de atividades de análise e desenvolvimento de sistemas corporativos em Microsoft 
ASP.NET MVC ou Microsoft ASP.NET MVC Core, linguagem de programação C#, 
single-page applications, princípios (OOP, SOLID, Clean Code e Design Pattern), 
padrões de arquitetura (DDD e TDD), testes de unidade e integração, Microsoft Visual 
Studio, serviços com WebAPI, gerenciamento de todo o Clico de Vida da Aplicação com 
metodologias ágeis, Microsoft Team Foundation Server e banco de dados Microsoft 
SQL Server. 
 
1.1.3.3. Será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de 
comprovação das exigências de habilitação constantes dos itens 1.1.3.1. – “a” e 1.1.3.2. – 
“c” acima.  
 
1.1.4. Os preços unitários e globais máximos para cada lote e item da presente 
contratação, respeitadas as características do objeto pretendido, encontram-se 
discriminados na planilha abaixo: 
 

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

(HORAS) 
(1) 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(2) 

PREÇO 
TOTAL 

MÁXIMO 
(1 X 2) 

- 01 Treinamento 150 R$ 251,00  R$ 37.650,00 

PREÇO GLOBAL MÁXIMO DO ITEM I R$ 37.650,00 

I 

02 Consultoria Presencial 600 R$ 367,00 R$ 220.200,00 

03 
Consultoria Virtual 

(Remota) 
800 R$ 263,00 R$ 210.400,00 

PREÇO GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO I R$ 430.600,00 

 
1.1.5. Tais valores restaram obtidos pela média aritmética dos orçamentos colhidos, 
que representam o preço de mercado praticado (art. 2º, IV, e §§ 2º e 4º c/c art. 3º, todos 
da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 05/2014). 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 

 

Pregão Eletrônico nº 004/2017 – CREA-SC                                                                             Página 51 de 100 
 

 

  
1.1.6. Para fins de classificação das propostas, levar-se-á em conta os preços unitários e 
totais de cada item e preços globais de cada grupo destas. Cabe ressaltar que tais preços 
máximos servem como limite às Licitantes para a formulação das suas propostas, sob 
pena de desclassificação, não constituindo, entretanto, qualquer compromisso futuro, 
eis que o fornecimento do objeto somente restará concretizado com a futura 
contratação. 
 
1.2. Para cada item e/ou grupo de seu interesse, as Licitantes deverão cotar em suas 
propostas, obrigatoriamente, quantidade igual à quantidade estimada, conforme 
planilha constante do item 1.1.4 acima.  

 
1.3. A Ata de Registro de Preços decorrente do presente Termo de Referência terá 
validade e vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura. 

 
1.4. A existência dos preços registrados não obrigará o CREA-SC a contratar, sendo 
facultada a realização de Licitação específica para a contratação pretendida, assegurado 
ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
1.5. Quaisquer dúvidas com relação à execução do objeto poderão ser sanadas junto 
ao Departamento de Tecnologia da Informação do CREA-SC. 

 
1.6. O CREA-SC realizará, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da manutenção da vantajosidade dos preços registrados. 

 
1.7. Não poderão ocorrer acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 
1.8. Para fins deste Termo de Referência, Contratada e Fornecedor são sinônimos.  

 
2. DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO 

 
2.1. A quantidade estimada de consumo será adquirida, no todo ou em parte(s), de 
acordo com a necessidade e conveniência do CREA-SC, por intermédio de Contrato, 
emissão de Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Compra/Fornecimento ou 
outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62, da Lei n.º 8.666/93. 
 
2.2. As quantidades que vierem a ser contratadas serão definidas quando da emissão 
do(s) competente(s) instrumento(s) de contratação, nos termos do item 2.1. acima. 

 
2.3. No caso de Contrato que advir do registro de preços, este terá suas cláusulas e 
condições reguladas pelas Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93 e pelo Decreto n.º 5.450/05, bem 
como, no que couber, observará, no todo, ou em parte, as regras insculpidas neste 
Termo de Referência.  
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2.4. O instrumento de contratação decorrente do Sistema de Registro de Preços 
deverá ser emitido/assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 
2.5. No caso de Contrato, o CREA-SC convocará formalmente os Fornecedores 
registrados para assinar/receber o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da convocação. 
 
2.5.1. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual 
período, quando solicitado pelo Fornecedor registrado durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pelo CREA-SC. 
 
2.6. Na assinatura/recebimento do Contrato será exigida a comprovação da 
manutenção das condições de habilitação consignadas no Edital de Licitação, as quais 
deverão ser mantidas pela Contratada durante a vigência da Ata de Registro de Preços 
e da(s) contratação(ões) dela decorrente(s). 
 
2.7. O CREA-SC poderá, quando o Fornecedor registrado não fizer a comprovação 
referida no item 2.6 acima ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar/receber o 
Contrato, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência, cancelar o seu 
registro e convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para, após 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, registrar preço, assinando 
a respectiva Ata e celebrar/receber o Contrato/ou outro instrumento hábil, sem 
prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata e neste Termo de Referência e das 
demais cominações legais. 

 
2.8. A recusa injustificada do Fornecedor registrado em assinar/receber o Contrato 
e/ou a não comprovação referida no item 2.6 acima, dentro dos prazos e condições 
estabelecidas, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, e sujeita o 
Fornecedor registrado, com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e no art. 
28, do Decreto n.º 5.450/2005, ao impedimento de licitar e contratar com a União e 
descredenciamento do Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das demais 
cominações legais e sanções estabelecidas neste Termo de Referência, na Ata e/ou no 
Contrato, bem como de multa de 30% (trinta por cento) sobre o preço global de todos os 
itens por si registrados na Ata de Registro de Preços. 

 
2.9. Para a assinatura/recebimento da Ata de Registro de Preços, o Fornecedor 
convocado deverá adotar os seguintes procedimentos:  
 
a) Enviar Representante Legal ao Departamento de Administração do CREA-SC, na 
Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-001, onde 
este deverá assinar/receber as vias do Contrato/ou outro instrumento hábil;  
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b) No caso de retirada/remessa do Contrato para assinatura, quando se tratar de 
Fornecedor de outra cidade que não as da Grande Florianópolis, o Contrato e toda a 
documentação que o compõe deverão ser devolvidos, devidamente assinados, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da retirada ou da data do Aviso de 
Recebimento (A.R.). 

 
2.10. Os Contratos, ou outros instrumentos hábeis, decorrentes do Sistema de Registro 
de Preços, poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 
2.11. O Contrato, ou outro instrumento hábil, poderá ser rescindido nos termos da Lei 
n.º 8.666/93. 

 
2.12. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 
8.666/93, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa, nos termos do Edital de 
Licitação respectivo. 

 
2.13. A vigência dos Contratos decorrentes deste Sistema de Registro de Preços será de 
12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura/recebimento, observado o disposto 
no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
2.14. O prazo de início de execução de cada treinamento e/ou de cada consultoria 
objetos deste Termo de Referência é de, no máximo, 05 (cinco) dias corridos, a contar da 
data de cada assinatura/recebimento, pela Contratada, do(s) respectivo(s) 
Contrato(s)/ou outro(s) instrumento(s) hábil(eis). 

 
2.15. O objeto deste Termo de Referência será recebido pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação do CREA-SC após a finalização de cada treinamento e/ou 
consultoria requisitado e desde que atendidas/cumpridas as exigências solicitadas para 
cada um deles. 
 
2.16. A CONTRATADA assumirá um compromisso de manter em sigilo toda 
informação referente ao CREA-SC que seus prepostos vierem a tomar conhecimento por 
necessidade de execução dos serviços ora contratados não podendo, sob hipótese 
nenhuma, ser divulgada a terceiros sem expressa autorização do CREA-SC.  
 
2.17. Os direitos autorais e a propriedade intelectual dos produtos gerados pela 
CONTRATADA na execução do objeto deste Termo de Referência são propriedade do 
CREA-SC, não sendo necessário nenhum pagamento extra-contrato para a transferência 
dos mesmos, salvo em caso de componentes ou outros artefatos que sejam de 
propriedade comprovada da CONTRATADA e estejam em uso nos aplicativos 
desenvolvidos, que deverão ser obrigatoriamente licenciados ao CREA-SC ou retirado 
das respectivas aplicações. 
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3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
3.1. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
 
3.1.1. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições 
deste Termo de Referência, da Ata de Registro de Preços, do Edital de Licitação e dos 
seus Anexos e de acordo com a proposta apresentada e com o Contrato/instrumento 
hábil, atendendo sempre aos critérios de qualidade exigidos; 
 
3.1.2. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais e deste Termo 
que definam suas obrigações; 

 
3.1.3. Cumprir todos os prazos estipulados neste Termo de Referência, na Ata de 
Registro de Preços, no Edital de Licitação e nos seus Anexos; 

 
3.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto deste Termo de Referência, e do Contrato/instrumento hábil em que 
se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 

 
3.1.5.   Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste Termo de 
Referência, bem como por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, em especial pelas despesas de locomoção, 
viagem, deslocamento, alimentação e hospedagem da equipe técnica que prestará os 
serviços objeto deste Termo; 

 
3.1.6. Responder por quaisquer danos causados aos bens de propriedade do CREA-SC, 
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do 
objeto deste Termo; 

 
3.1.7.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas; 

 
3.1.8. Comunicar imediatamente ao CREA-SC qualquer alteração ocorrida no seu 
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de 
correspondência e afins; 

 
3.1.9. Aceitar, nas mesmas condições do Contrato/instrumento hábil, os acréscimos 
que se façam necessários nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) da 
quantidade do objeto contratado, de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 
8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia do CREA-SC; 

 
3.1.10. Submeter-se à fiscalização por parte do CREA-SC; 
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3.1.11.  Cumprir as disposições legais municipais, estaduais e federais que interfiram na 
execução deste Termo de Referência, da Ata de Registro de Preços e do 
Contrato/instrumento hábil; 

 
3.1.12. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto e documento de interesse do CREA-SC, ou de terceiros, de que 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, 
devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta determinação; 

 
3.1.13. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão do fornecimento 
do objeto deste Termo de Referência, sem o consentimento, por escrito, do CREA-SC; 

 
3.1.14. Indicar seu representante junto ao CREA-SC, que durante o período de vigência 
da Ata e da contratação será a pessoa a quem a Administração recorrerá sempre que for 
necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução para problemas que 
porventura surgirem durante a execução do objeto da Ata e do Contrato/instrumento 
hábil; 

 
3.1.15. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, 
contribuições, indenizações, distribuição de vales-refeição, vales-transporte e outras 
exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 

 
3.1.16.  Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua omissão, culpa ou dolo, quando da execução do objeto 
desta contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o CREA-
SC fiscalizar e acompanhar todo o procedimento; 

 
3.1.17.  Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas 
disciplinares do CREA-SC; 

 
3.1.18. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada pelos seus empregados nas instalações do CREA-SC; 

 
3.1.19. Comunicar ao CREA-SC, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
ou quando verificar condições inadequadas para a execução do objeto deste Termo de 
Referência, da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato/instrumento hábil ou a 
iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução; 

 
3.1.20. Prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para a boa 
execução deste Termo de Referência, da Ata e do Contrato/instrumento hábil; 
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3.1.21. Manter, durante a execução da Ata e do Contrato/instrumento hábil, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Licitação; 

 
3.1.22. Responsabiliza-se a Contratada pelos seguintes encargos, em especial: 
 
3.1.22.1. Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CREA-
SC; 
 
3.1.22.2. De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução da 
Ata e do Contrato/instrumento hábil; 

 
3.1.22.3. De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes do trabalho; 

 
3.1.22.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e comerciais 
decorrentes da execução do objeto da Ata e do Contrato/instrumento hábil.  
 
3.1.23. A inadimplência da Contratada relativa aos encargos dos itens 3.1.22.1, 3.1.22.2, 
3.1.22.3 e 3.1.22.4 não transfere ao CREA-SC a responsabilidade por seu pagamento e 
nem onera o objeto desta contratação, razão pela qual a Contratada renuncia expressa e 
contratualmente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 
Administração; 
 
3.1.24. Adotar os demais procedimentos necessários à boa execução da Ata e do 
Contrato/instrumento hábil; 

 
3.1.25. Acatar as decisões e observações feitas pelo CREA-SC, através dos funcionários 
designados para tal, no sentido de atender de imediato às solicitações quanto à 
substituição, reposição ou troca de material inadequado, avariado, com defeito ou que 
não atenda às especificações deste Termo de Referência, da Ata e/ou do 
Contrato/instrumento hábil; 

 
3.1.26. Cumprir, fiel e integralmente, todas as disposições deste Termo de Referência, da 
Ata e do Contrato/instrumento hábil; 

 
3.1.27. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do objeto; 
 
3.1.28. São expressamente VEDADAS ao Fornecedor/Contratada: 
 
3.1.28.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CREA-SC, 
ativo ou aposentado há menos de 05 (cinco) anos; 
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3.1.28.2. A veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do CREA-SC; 
 
3.1.28.3. Caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços e/ou o 
Contrato/instrumento hábil decorrente desta contratação para qualquer espécie de 
operação financeira. 
 
3.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CREA-SC: 
 
3.2.1. Cumprir todas as suas obrigações em conformidade com as disposições deste 
Termo de Referência, da Ata de Registro de Preços, do Edital e dos seus Anexos e do 
Contrato/instrumento hábil respectivo;  
 
3.2.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 

 
3.2.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 
especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo; 

 
3.2.4. Acompanhar a execução da Ata e do Contrato/instrumento hábil, nos termos do 
inciso III do art. 58 c/c o art. 67 da Lei nº 8.666/93, através dos Fiscais da Ata e do 
Contrato/instrumento hábil, que exercerão ampla e irrestrita fiscalização e gestão do 
objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da Contratada constantes deste 
Termo de Referência, da Ata de Registro de Preços, do Contrato/instrumento hábil e do 
Edital respectivo; 

 
3.2.5. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante 
a execução da relação contratual; 

 
3.2.6. Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes e supervisionar os trabalhos 
por intermédio de servidores designados para este fim; 

 
3.2.7. Exercer a fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços e do(s) 
Contrato(s)/instrumento(s) hábil(eis) dela decorrente(s) por servidores especialmente 
designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto 
das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem 
necessárias. Tal fiscalização, em hipótese nenhuma, atenua ou exime de 
responsabilidade a Contratada; 

 
3.2.8. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, na 
Ata de Registro de Preços e no Contrato/instrumento hábil; 
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3.2.9. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto da Ata de Registro de Preços 
e do Contrato/instrumento hábil em desacordo com as respectivas especificações; 

 
3.2.10. Comunicar à Contratada as ocorrências ou problemas verificados para que efetue 
medidas corretivas; 

 
3.2.11. Informar à Contratada os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da 
execução da Ata e do Contrato/instrumento hábil; 

 
3.2.12. Verificar, durante toda a execução da Ata e do Contrato/instrumento hábil, a 
manutenção, pela Contratada, de todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
3.2.13. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 

 
3.2.14. Solicitar a substituição/reparação do objeto da Ata e do Contrato/instrumento 
hábil que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita, ou que 
apresente defeito; 

 
3.2.15.  Fiscalizar, gerir e acompanhar a execução do objeto da Ata e do 
Contrato/instrumento hábil, alertando a Contratada das falhas que porventura 
ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua 
ou exime de responsabilidade a Contratada; 

 
3.2.16.  Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e nas condições estabelecidas neste 
Termo de Referência, na Ata e no Contrato/instrumento hábil. 
 
4. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
4.1. Após o cumprimento das obrigações contratuais, a Contratada deverá apresentar 
ao Fiscal do CREA-SC, para fins de liquidação e pagamento, a respectiva Nota 
Fiscal/Fatura dos quantitativos efetivamente fornecidos e prestados, acompanhada do 
competente Termo de Recebimento Definitivo. 
  
4.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar os dados bancários da Contratada, para fins 
de depósito dos pagamentos devidos. O pagamento será efetuado pelo CREA-SC 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente da Contratada, no prazo de até 
10 (dez) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura e dos 
respectivos documentos comprobatórios, desde que não haja fator impeditivo 
imputável à Contratada. 
 
4.3. A atestação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao serviço prestado caberá ao 
Fiscal do Contrato ou a outro servidor expressamente designado para esse fim.  
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4.4. No caso de as Notas Fiscais/Faturas serem emitidas e entregues ao CREA-SC em 
data posterior à indicada na condição acima, será imputado à Contratada o pagamento 
dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 
 
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação/entrega qualquer obrigação financeira e/ou documentação comprobatória, 
sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
4.6. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar juntamente às Notas 
Fiscais/Faturas, a seguinte documentação comprobatória: Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros – CND/CPD-EN – Previdência Social/Receita Federal 
do Brasil – RFB; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF - Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT – 
Tribunal Superior do Trabalho - TST. 
 
4.7. A não apresentação da documentação de que trata o item 4.6 no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal/Fatura no prazo contratual, 
poderá ensejar a rescisão do Contrato/instrumento hábil e o cancelamento do registro e 
os valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os encargos 
trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 
 
4.8. O CREA-SC poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Termo de 
Referência, da Ata, do Edital e do Contrato/instrumento hábil. 
 
4.9. O CREA-SC somente efetuará o pagamento após a atestação, pelo Fiscal do 
Contrato/instrumento hábil, de que o serviço foi prestado em conformidade com as 
especificações deste Termo de Referência, da Ata, do Edital e do Contrato/instrumento 
hábil.  
 
4.10. Será retido na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem 
assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - 
COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o art. 64 da Lei n° 9.430, de 
27 de dezembro de 1996 e Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, 
além de possíveis retenções a título de ISS (Impostos sobre Serviços), conforme 
legislação municipal específica. 
 
4.11. Deverá a Contratada apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a 
Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa 
RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em 
suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo CREA-SC, os encargos 
tributários atribuídos a empresas não optantes. 
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4.12. Caso no dia do pagamento não haja expediente no CREA-SC, este será efetuado 
no primeiro dia útil subsequente. 
 
4.13. Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos, pelo CREA-SC, encargos 
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 
em regime de juros simples. 
 
4.14. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.  
 
5. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
5.1. Não será admitida a subcontratação dos serviços objeto deste Termo de 
Referência e da respectiva Ata de Registro de Preços.  
 
5.1. A inobservância pela Contratada das disposições previstas nesta Cláusula 
assegura ao CREA-SC o direito de rescisão contratual e cancelamento do registro, 
sujeitando-se a Contratada às penalidades descritas neste Termo de Referência, na Ata 
de Registro de Preços, no Edital e no Contrato/instrumento hábil, bem como na 
legislação aplicável. 
 
6. DO ACOMPANHAMENTO, DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO 
 
6.1. Durante o período de vigência, a Ata de Registro de Preços, e as relações 
contratuais dela decorrentes, serão acompanhadas, geridas e fiscalizadas, nos termos do 
disposto no art. 66 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, pela Gerência do Departamento de 
Tecnologia da Informação do CREA-SC, nomeada por Portaria da Presidência do 
CREA-SC, ou por preposto por esta expressamente indicado e autorizado pela 
Presidência, ao qual caberá fiscalizar o objeto deste Termo de Referência, da Ata e do 
Contrato/instrumento hábil e realizar a sua gestão, na qualidade de Fiscal do CREA-SC 
para a presente contratação. 
 
6.2. A Contratada deverá manter preposto aceito pelo CREA-SC, durante o período 
de vigência da Ata de Registro de Preços, e das relações contratuais dela decorrentes, 
para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser 
indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, n.º do CPF e do 
documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional e 
cargo/função que exerce na Contratada. 
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6.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as 
obrigações assumidas pela Contratada, bem como prestar esclarecimentos quanto às 
Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados e/ou itens fornecidos. 
 
6.4. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações do Fiscal e do Departamento de Administração do CREA-SC, inclusive 
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.  
 
6.5. Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto durante a execução da Ata de 
Registro de Preços, e das relações contratuais dela decorrentes, sem autorização 
expressa do Fiscal do CREA-SC. 
 
6.6. O Fiscal do CREA-SC e toda pessoa autorizada por ele terão livre acesso aos 
objetos/serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos. 
 
6.7. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao Fiscal do CREA-
SC, o qual ficará responsável pela emissão dos Termos de Recebimento Provisório e 
Definitivo e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
 
6.7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do CREA-
SC deverão ser solicitadas, por este, a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.  
 
6.8. O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) 
pelo Fiscal do CREA-SC deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes aspectos:  
 
6.8.1. Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 
 
6.8.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
 
6.8.3. A adequação do objeto fornecido às especificações e exigências da contratação; 
 
6.8.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes deste Termo de Referência, 
da Ata, do Edital de Licitação e do Contrato/instrumento hábil; 
 
6.8.5. A satisfação do CREA-SC.  
 
7. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao CREA-SC promover as negociações junto aos Fornecedores, 
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observadas as disposições contidas na alínea “d”, do inciso II, do caput do art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
7.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o CREA-SC convocará os Fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
7.2.1. Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
7.2.2. A ordem de classificação dos Fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

 

7.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
Fornecedor não puder cumprir o compromisso, o CREA-SC poderá: 

 
7.3.1. liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação por parte 
do Fornecedor ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
7.3.2. convocar os demais Fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

 
7.4. Não havendo êxito nas negociações, o CREA-SC procederá à revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
7.5. O registro será cancelado quando o Fornecedor: 

 
7.5.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 
7.5.2. não assinar/receber o Contrato/ou outro instrumento hábil no prazo 
estabelecido neste Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, sem 
justificativa aceitável; 
 
7.5.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

 
7.5.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 
7.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.4 
será formalizado por despacho do Presidente do CREA-SC, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
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7.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados, seja por razão de interesse público, ou a 
pedido do Fornecedor. 

 
7.8. Na hipótese de inadimplemento contratual ou cancelamento do registro do 
primeiro colocado, o CREA-SC poderá convocar as demais Licitantes para, na ordem de 
sua classificação e observadas as condições de habilitação consignadas no Edital, 
registrarem preços, assinando a respectiva Ata de Registro de Preços. 

 
7.9. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento 
diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços 
permanecerão, em regra, invariáveis até o término da vigência da Ata de Registro de 
Preços. 
 
8. DAS SANÇÕES  
 
8.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do 
Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Santa Catarina – CREA-SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 
prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o preço global de todos os itens por si 
registrados na Ata de Registro de Preços, o Fornecedor/a Contratada que:  
 
8.1.1. Deixar de entregar documentação exigida na Ata, no Contrato/instrumento hábil 
e/ou no Edital de Licitação ou apresentar documentação falsa; 
 
8.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
8.1.3. Falhar na execução da Ata e/ou do Contrato/instrumento hábil; 
 
8.1.4. Fraudar na execução da Ata e/ou do Contrato/instrumento hábil; 
 
8.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
8.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
8.1.7. Fizer declaração falsa ou apresentar documento falso; 
 
8.1.8. Não mantiver a sua proposta; 

 
8.1.9. Não assinar o Contrato/instrumento hábil no prazo estabelecido.  
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8.2. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução da Ata 
e/ou do Contrato/instrumento hábil, de que trata o item 8.1.3 desta Cláusula, o valor 
relativo às multas aplicadas em razão do item 8.6 desta Cláusula. 
 
8.3. O retardamento da execução previsto no item 8.1.2, estará configurado quando o 
Fornecedor/a Contratada:  
 
8.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução dos serviços (treinamento 
e/ou consultoria) objeto da Ata/Contrato/instrumento hábil dentro do prazo de 05 
(cinco) dias corridos contados da solicitação;  
 
8.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços (treinamento e/ou 
consultoria) definidos na Ata e/ou no Contrato/instrumento hábil por 03 (três) dias 
seguidos ou por 05 (cinco) dias intercalados. 
 
8.4. A falha na execução da Ata e/ou do Contrato/instrumento hábil prevista no 
item 8.1.3 desta Cláusula estará configurada quando a Contratada se enquadrar em pelo 
menos uma das situações previstas na Tabela 3, do item 8.6, desta cláusula, e alcançar o 
total de 20 pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações constante da 
Tabela 1 a seguir: 
 

Tabela 1 
 

GRAU DE 
INFRAÇÃO 

PONTUAÇÃO PARA CADA 
INFRAÇÃO COMETIDA 
DURANTE A VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 
8.4.1. A falha na execução da Ata e/ou do Contrato/instrumento hábil acarretará a sua 
inexecução total ou parcial. 
 
8.5. O comportamento previsto no item 8.1.5 desta cláusula estará configurado 
quando a Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 90, 92, parágrafo 
único, 93, 94, 95, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
8.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CREA-SC aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 
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Tabela 2 
 

GRAU DE 
INFRAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 700,00 

4 R$ 900,00 

5 R$ 2.000,00 

6 R$ 5.000,00 

 
Tabela 3 

 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Executar serviço incompleto, paliativo, 
substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de serviço 

ou substituição de material. 
2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo 

motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratuais. 

6 Por dia  

4 
Destruir ou danificar 

documentos/equipamentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

5 
Utilizar as dependências da CREA-SC 

para fins diversos do objeto da Ata 
e/ou do Contrato/instrumento hábil 

5 Por ocorrência 

6 

Recusar-se a executar serviço 
contratado determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo 

justificado. 

5 Por ocorrência 

7 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que cause 

dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais. 

6 Por ocorrência 

8 
Retirar das dependências do CREA-SC 
quaisquer equipamentos ou materiais 

sem autorização prévia do responsável. 
2 

Por item e por 
ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

9 
Manter a documentação de habilitação 

atualizada. 
1 

Por item e por 
ocorrência 

10 Cumprir horário estabelecido pela Ata 1 Por ocorrência 
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e/ou pelo Contrato/instrumento hábil 
ou determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

11 
Cumprir determinação da 

FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

12 
Cumprir determinação formal ou 

instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

13 
Iniciar e/ou prestar o serviço 

contratado no prazo estipulado na Ata 
e/ou no Contrato/instrumento hábil. 

6 
Por dia de 
atraso/não 
prestação 

 
8.7. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada conjuntamente à de 
impedimento de licitar e contratar estabelecida no item 8.1 desta cláusula. 
 
8.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 
Contratada. 
 
8.8.1. Se o valor a ser pago à Contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença poderá ser descontada da garantia contratual, se houver. 
 
8.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a Contratada 
obrigada a recolher a importância devida no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
da comunicação oficial pelo CREA-SC. 
 
8.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela empresa 
contratada ao CREA-SC, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa e 
cobrado judicialmente.  
 
8.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contados da 
solicitação do CREA-SC. 
 
8.9. A aplicação de multa não impede o CREA-SC de rescindir/cancelar a Ata de 
Registro de Preços e o Contrato/instrumento hábil e de impor simultaneamente à 
Contratada penas de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
 
8.10. A intimação dos atos correspondentes à pena de suspensão temporária e à 
declaração de inidoneidade será feita mediante publicação na imprensa oficial.  
 
8.11. Para validade da aplicação de penalidades será assegurado à Contratada o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A aplicação 
de penalidades deve estar devidamente motivada em processo administrativo. 
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8.12. As multas administrativas previstas acima não têm caráter compensatório, não 
eximindo a Contratada do pagamento por perdas e danos das infrações cometidas.  
 
9. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU 
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 
 
9.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 
durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal, Municipal, Distrital ou Estadual que não tenha 
participado do certame licitatório respectivo, mediante anuência do CREA-SC. 
 
9.2.  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o CREA-SC para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
9.3.  Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas 
com o CREA-SC e demais órgãos participantes. 

 
9.4.  As aquisições ou contratações adicionais por meio de adesão não poderão 
exceder, por órgão ou entidade aderente, a 100% (cem por cento) dos quantitativos de 
cada item da Ata, devidamente registrados para o CREA-SC e demais órgãos 
participantes. 

 
9.5.  O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o 
CREA-SC e demais órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

 
9.6.  Após a autorização do CREA-SC, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 
vigência da Ata.  

 
9.7. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao CREA-SC.  
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1. As despesas com as contratações decorrentes deste Termo de Referência correrão 
por conta do Elemento de Despesa Orçamentária a ser informado quando da 
formalização de cada Contrato ou outro instrumento hábil. 

 
O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Departamento de Tecnologia 

da Informação, em conformidade com a legislação específica e com a necessidade da 
Administração, e submetido à consideração e à aprovação da Presidência do CREA-SC.  
  

Florianópolis/SC, 21 de fevereiro de 2017. 
 
 
 

 
RAFAEL DELA ROCA LEAL 

Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação 
 
 
 

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referência, recomendando-o para balizamento 
da Licitação, com fundamento no artigo 3° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
artigo 8° do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, e nos artigos 8° e 9° do Decreto n° 
5.450, de 31 de maio de 2005.  
  
  
  

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER 
Presidente do CREA-SC 
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ANEXO II 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ARP nº 15.751/2017 

 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA 

CATARINA – CREA-SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.194/66, dotada de 
personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
82.511.643/0001-64, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, 
Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Presidente, Eng. Civ. Seg. Trab. 

CARLOS ALBERTO KITA XAVIER, brasileiro, casado, portador do RG n.° 
803.282.479-2 - SSP/RS e do CPF/MF n° 465.974.680-15, resolve, nos termos da Lei n.º 
8.666/93 e do Decreto n.º 7.892/13, em face das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico n.º 004/2017,  
 

REGISTRAR OS PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, 

 
conforme especificações descritas no Termo de Referência anexado ao Edital 
Convocatório do referido Pregão Eletrônico, da(s) empresa(s) ____________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____________________________, sediada na 
_______________________, telefone n.º________________, e-mail 
_______________________, neste ato representada pelo(a) 
Senhor(a)___________________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
____________________________, residente na ________________________________, 
mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DA ATA 
 
1.1. Fica(m) registrado(s) para o(s) ITEM(NS) abaixo especificado(s) o(s) seguinte(s) 
objeto(s) com o(s) seguinte(s) preço(s): 
 

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

(HORAS) 
(1) 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 
(2) 

PREÇO GLOBAL 
(R$) 

(1 X 2) 

- 01 Treinamento 150 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

PREÇO GLOBAL DO ITEM I R$ .......(.......) 

I 

02 
Consultoria 
Presencial 

600 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

03 
Consultoria Virtual 
(Remota) 

800 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 
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PREÇO GLOBAL DO GRUPO I R$ .......(.......) 

 
1.2. A existência de preços registrados não obriga o CREA-SC a contratar, sendo 
facultada a realização de Licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado 
ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
1.3. A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, vigendo a partir do dia 
..../..../...., inclusive, até o dia ..../..../....., inclusive. 
 
1.4. Quaisquer dúvidas com relação à execução do objeto poderão ser sanadas junto ao 
Departamento de Tecnologia da Informação do CREA-SC. 
 
1.5. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registro de Preços, obedecerá 
ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 004/2017, e seus Anexos, além das disposições constantes da(s) 
proposta(s) apresentada(s) pela(s) Licitante(s) vencedora(s), que independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, como se aqui 
estivessem transcritos. 
 
1.6. O CREA-SC realizará, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da manutenção da vantajosidade dos preços ora registrados. 
 
1.7. Para fins desta Ata, e das relações contratuais dela decorrentes, Contratada e 
Fornecedor são sinônimos. E, no que couber, onde se lê CREA-SC, leiam-se também os 
seguintes órgãos participantes:_________________________.  
 
1.8. Constituiu o Anexo ___ desta Ata de Registro de Preços a Ata de Formação do 
Cadastro de Reserva com o registro das Licitantes que aceitaram cotar os bens ou 
serviços com preços iguais aos da Licitante vencedora, na sequência da classificação do 
certame. Este Cadastro de Reserva será utilizado no caso de impossibilidade de 
atendimento pelo primeiro colocado registrado da Ata, na hipótese do cancelamento do 
seu registro. 
 
1.8.1. A habilitação das Licitantes que comporão o Cadastro de Reserva, nas mesmas 
condições consignadas no Edital de Licitação, será efetuada quando da assinatura da 
respectiva Ata pelas mesmas, e como condição para tanto. 
 
2. DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO 
 
2.1. A quantidade estimada de consumo será adquirida, no todo ou em parte(s), de 
acordo com a necessidade e conveniência do CREA-SC, por intermédio de Contrato, 
emissão de Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Compra/Fornecimento ou 
outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62, da Lei n.º 8.666/93. 
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2.2. As quantidades que vierem a ser contratadas serão definidas quando da emissão 
do(s) competente(s) instrumento(s) de contratação, nos termos do item 2.1 acima. 
 
2.3. No caso de Contrato que advir do registro de preços, este terá suas cláusulas e 
condições reguladas pelas Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93 e pelo Decreto n.º 5.450/05, bem 
como, no que couber, observará, no todo, ou em parte, as regras insculpidas no Termo 
de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.º 004/2017, 

 
2.4. O instrumento de contratação decorrente do Sistema de Registro de Preços 
deverá ser emitido/assinado no prazo de validade desta Ata de Registro de Preços. 

 
2.5. No caso de Contrato, o CREA-SC convocará formalmente os Fornecedores 
registrados para assinar/receber o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da convocação. 
 
2.5.1. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual 
período, quando solicitado pelo Fornecedor registrado durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pelo CREA-SC. 
 
2.6. Na assinatura/recebimento do Contrato será exigida a comprovação da 
manutenção das condições de habilitação consignadas no Edital de Licitação, as quais 
deverão ser mantidas pela Contratada durante a vigência desta Ata de Registro de 
Preços e da(s) contratação(ões) dela decorrente(s). 
 
2.7. O CREA-SC poderá, quando o Fornecedor registrado não fizer a comprovação 
referida no item 2.6 acima ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar/receber o 
Contrato, no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, cancelar o 
seu registro e convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para, 
após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, registrar preço, 
assinando a respectiva Ata e celebrar/receber o Contrato/ou outro instrumento hábil, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata e no Termo de Referência do Edital 
do Pregão Eletrônico n.º 004/2017 e das demais cominações legais. 

 
2.8. A recusa injustificada do Fornecedor registrado em assinar/receber o Contrato 
e/ou a não comprovação referida no item 2.6 acima, dentro dos prazos e condições 
estabelecidas, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, e sujeita o 
Fornecedor registrado, com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e no art. 
28, do Decreto n.º 5.450/2005, ao impedimento de licitar e contratar com a União e 
descredenciamento do Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das demais 
cominações legais e sanções estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 004/2017, na Ata e/ou no Contrato, bem como de multa de 30% (trinta 
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por cento) sobre o preço global de todos os itens por si registrados na Ata de Registro 
de Preços. 
 
2.9. Para a assinatura/recebimento do Contrato, o Fornecedor convocado deverá 
adotar os seguintes procedimentos:  
 
a) Enviar Representante Legal ao Departamento de Administração do CREA-SC, na 
Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-001, onde 
este deverá assinar/receber as vias do Contrato/ou outro instrumento hábil;  
 
b) No caso de retirada/remessa do Contrato para assinatura, quando se tratar de 
Fornecedor de outra cidade que não as da Grande Florianópolis, o Contrato e toda a 
documentação que o compõe deverão ser devolvidos, devidamente assinados, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da retirada ou da data do Aviso de 
Recebimento (A.R.). 

 
2.10. Os Contratos, ou outros instrumentos hábeis, decorrentes do Sistema de Registro 
de Preços, poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 
2.11. O Contrato, ou outro instrumento hábil, poderá ser rescindido nos termos da Lei 
n.º 8.666/93. 

 
2.12. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 
8.666/93, sujeita-se o Fornecedor ao pagamento de multa, nos termos do Edital de 
Licitação respectivo. 

 
2.13. A vigência dos Contratos decorrentes deste Sistema de Registro de Preços será de 
12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura/recebimento, observado o disposto 
no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
2.14. O prazo de início de execução de cada treinamento e/ou de cada consultoria 
objetos deste Termo de Referência é de, no máximo, 05 (cinco) dias corridos, a contar da 
data de cada assinatura/recebimento, pelo Fornecedor, do(s) respectivo(s) 
Contrato(s)/ou outro(s) instrumento(s) hábil(eis). 

 
2.15. O objeto deste Termo de Referência será recebido pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação do CREA-SC após a finalização de cada treinamento e/ou 
consultoria requisitado e desde que atendidas/cumpridas as exigências solicitadas para 
cada um deles. 
 
2.16. O Fornecedor assumirá um compromisso de manter em sigilo toda informação 
referente ao CREA-SC que seus prepostos vierem a tomar conhecimento por 
necessidade de execução dos serviços ora contratados não podendo, sob hipótese 
nenhuma, ser divulgada a terceiros sem expressa autorização do CREA-SC.  
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2.17. Os direitos autorais e a propriedade intelectual dos produtos gerados pelo 
Fornecedor na execução do objeto do Termo de Referência do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 004/2017 são propriedade do CREA-SC, não sendo necessário nenhum 
pagamento extra-contrato para a transferência dos mesmos, salvo em caso de 
componentes ou outros artefatos que sejam de propriedade comprovada do Fornecedor 
e estejam em uso nos aplicativos desenvolvidos, que deverão ser obrigatoriamente 
licenciados ao CREA-SC ou retirado das respectivas aplicações. 
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 
PROPOSTA 
 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s)/instrumento(s) hábil(eis) 
dela decorrente(s) fundamentam-se: 
 
3.1.1. Nas normas das Leis n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 
de 2006, Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, dos Decretos n.º 5.450, de 31 de maio de 
2005, 8.538, de 06 de outubro de 2015, 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 8.250, de 23 de 
maio de 2014, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 11 de outubro de 2010, 
bem como nas demais normas aplicáveis ao objeto desta Ata de Registro de Preços; 
 
3.1.2. Nos preceitos de direito público; 
 
3.1.3.  Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 
do Direito Privado. 
 
3.2. A presente Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s)/instrumento(s) hábil(eis) 
dela decorrente(s) vinculam-se aos termos: 
 
3.2.1.  Do Edital do Pregão Eletrônico n.º 004/2017, e de todos os seus Anexos, em 
especial do Termo de Referência respectivo; 
 
3.2.2. Da proposta do(s) Fornecedor(es) registrado(s). 
 
4. DO FORO 
 
4.1. Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços e do(s) 
Contrato(s)/instrumento(s) hábil(eis) dela decorrente(s), será competente o Foro da 
Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de 
Florianópolis.  
 
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em ____ 
(_____) vias de igual teor, forma e data. 
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Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2016. 
 
 
 

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER 
Presidente do CREA-SC 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
FORNECEDOR 

 
 
Testemunhas:  
 
_____________________________                                 ________________________________  
Nome/CPF:                                                                      Nome/CPF: 
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 15.751/2017 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA 
CATARINA – CREA-SC, E DE OUTRO, A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO 
EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
 

DAS PARTES 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
82.511.643/0001-64, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, 
Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Presidente, Eng. Civ. Seg. Trab. 

CARLOS ALBERTO KITA XAVIER, brasileiro, casado, portador do RG n.° 
803.282.479-2 - SSP/RS e do CPF/MF n° 465.974.680-15, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de 
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste 
ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente do Processo Licitatório 
nº 15.751/2017, passando a proposta da CONTRATADA, independentemente de sua 
transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, sujeitando-se às 
normas e disposições contidas na Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 
3.555/00 e demais regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente CONTRATO tem como objeto a prestação, sob o regime de execução 
indireta, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, dos serviços de consultoria e 
treinamento para Desenvolvimento e Migração de Sistema Corporativo, composto pelos 
(ITEM 01) Serviços de Treinamento / (GRUPO I – ITENS 02 e 03) Serviços de 
Consultoria Presencial e Virtual, conforme especificações constantes nos anexos do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2017, em especial no Termo de Referência anexado, 
e na proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte integrante e 
inseparável deste CONTRATO, como se aqui estivessem transcritos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS CONTRATUAIS 
 
2.1. O objeto será executado observadas as condições estabelecidas na Proposta 
apresentada pela CONTRATADA e nos demais documentos que fazem parte do 
Processo Licitatório nº 15.751/2017, em especial as do Edital de Licitação, da Ata de 
Registro de Preços e do Termo de Referência respectivos. 
 
2.2. Aplicam-se à presente contratação os ditames contidos na Lei n.º 8.666/93, na Lei 
n.º 10.520/02, na Lei nº 8.248/91, no Decreto n.º 5.450/05, no Decreto n.º 3.555/00 e no 
Decreto n.º 7.892/2013, além das demais normas e legislações aplicáveis ao objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
3.1. ITEM 01 - Dos Treinamentos: 
 
3.1.1. A prestação do serviço dos treinamentos deverá ser executada na Sede do 

CONTRATANTE; 
3.1.2. Antes do início da prestação dos serviços, deverá ser realizada uma reunião 

conjunta entre CONTRATANTE e CONTRATADA para fins de definição do 
cronograma dos treinamentos; 

3.1.3. O cronograma será definido de acordo com a necessidade do CONTRATANTE; 
3.1.4. Os treinamentos deverão ser realizados no horário de funcionamento da Sede do 

CONTRATANTE, o qual se dá das 08h00 hs às 18:00 hs, de segunda à sexta-
feira; 

3.1.5. Do conteúdo programático com estimativa de horas: 
 
a) Linguagem Visual C# 6 - Carga horária estimada: 8 horas 

 Fixar o conceito e uso de Programação Orientada a Objetos; 

 Tipos anônimos, inicialização de coleções e objetos; 

 Métodos de extensão e tipos nulos, Action, Predicate, Delegates; 

 Visão geral do LINQ e o uso em coleções, classes, tipos de; pesquisas; 

 Como criar e usar expressões Lambda e criar consultas dinâmicas com Func<>; 

 Inicialização de auto-propriedades e uso de dicionários; 

 Como remover o Using de classes estáticas e uso de nameof no operador; 

 Uso de expression-bodied (variável com expressão) na classe; 

 Uso de interpolação de string, formatação e propagação de nulo; 

 Uso de await no catch/finally, filtros de exceção; 
 
b) ASP.NET MVC Core - Carga horária estimada: 40 horas 

 Introdução e ASP.NET Core e arquitetura MVC, o que é Open-Source?; 

 Cross-plataform, configurar o ASP.NET Core para executar no Mac Ox, Linux e 
Windows; 

 Uso do Dotnet Client na linha de comando CMD; 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 

 

Pregão Eletrônico nº 004/2017 – CREA-SC                                                                             Página 77 de 100 
 

 

 Estrutura de um projeto ASP.NET Core, Frameworks usados, entendimento dos 
arquivos de configurações; 

 Como usar injeção de dependência para frameworks e namespaces; 

 Como gerenciar pacotes com o NPM, uso do bower, grunt e gulp; 

 Entendimento de Controller, View, heranças (Web API) 

 Uso das novas TagHelpers para gerar HTML 5; 

 Code First e Entity Framework Core, o que há de novo no EF Core?; 

 Configuração e uso de Bundle e Minification ; 

 Criar um Controller e o contexto do banco de dados;  

 Como criar e usar View Component ; 

 Implementar pesquisa e classificação de dados ; 

 Deploy da aplicação em vários cenários e plataforma ; 

 Como criar projetos orientados à serviços com Web API 2, o qual servirá como 
base dos serviços utilizados no Angular 2 + Typescript ; 

 Explorar o Entity Framework Core com as expressões Lambda aprendidas no 
treinamento de C# 6, os métodos de CRUD, aplicar log e entender como que o T-SQL é 
gerado dinamicamente; 

 Como criar uma arquitetura de camadas focada no framework do CREA-SC; 

 Configuração e uso de Bundle e Minification;  

 Criar um Controller e o contexto do banco de dados; 

 Como criar e usar View Component;  

 Implementar pesquisa e classificação de dados;  

 Deploy da aplicação em vários cenários e plataforma;  

 Como criar projetos orientados à serviços com Web API 2, o qual servirá como 
base dos serviços utilizados no Angular 2 + Typescript;  

 Explorar o Entity Framework Core com as expressões Lambda aprendidas no 
treinamento de C# 6, os métodos de CRUD, aplicar log e entender como que o T-SQL é 
gerado dinamicamente;  

 Como criar uma arquitetura de camadas focada no framework do CREA. 
 
c) Angular 2 e TypeScript - Carga horária estimada: 32 horas  

 Introdução ao Angular 2, o que é o framework, cenários de uso;  

 Como adicionar o Angular 2 em um projeto e estrutura-lo;  

 O que são diretivas, conceito, como e onde utilizar;  

 Componentes do Angular 2, o que são componentes, referências e dependências, 
uso, reaproveitamento;  

 Injeção de dependência, conceito, uso, entendimento e testes;  

 Rotas, conceitos de rotas para navegação nas páginas HTML;  

 Serviços, conceito, o que são serviços, como criar, injetar e tempo de vida;  

 Templates, como o Angular trabalha com templates de HTML e CSS;  

 Controles de formulários com HTML 5 e CSS 3 no Angular 2 – como adicionar 
controles de UI, configurar propriedades, eventos, associar delegates, aplicar classes do 
CSS, controlar o comportamento do usuário;  
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 TypeScript, conceitos, como usar, configurar o projeto, explorar a linguagem, o 
compilador TSC e como aplicar em um projeto  

 Consumir serviços, como criar componentes no Typescript para consumir e 
chamar serviços (Web API), trafegando JSON, autenticação nas duas pontas (cliente e 
servidor), aplicar o retorno JSON no HTML.  
 
d) Desenvolver Apps com Xamarin - Carga horária estimada: 20 horas  

 Introdução ao Xamarin, pré-requisitos, ferramentas,plataformas iOS e Android;  

 Padrão MVVM (Model View View Model) usado em aplicações Cross-Plataform, 
separando as camadas em funcionalidades; 

 Tipos de controles comuns usado na UX, layouts de telas, navegação entre 
formulários com e sem parâmetros;  

 Uso de notificações, banco de dados com SQL Lite;  

 Conceito e aplicação de Binding;  

 Como consumir os serviços REST criados no treinamento de MVC Core, a fim de 
trafegar dados JSON entre a app mobile e o serviço REST;  

 Preparar o pacote para instalação.  
 
3.2. GRUPO I (ITENS 02 e 03) – Da Consultoria Presencial e Remota: 
 
3.2.1. O serviço de consultoria presencial deverá ser realizado de forma ininterrupta e 
consecutiva nas 06 (seis) primeiras semanas do projeto, totalizando 240 (duzentos e 
quarenta) horas iniciais ininterruptas de consultoria (05 dias por semana, 08 horas por 
dia). Esse quantitativo pode ser diminuído de acordo com o planejamento inicial e a 
necessidade do CONTRATANTE; 
3.2.2. As horas de consultoria virtual deverão ser prestadas via ferramenta de vídeo e 
áudio gratuita, como por exemplo o Skype, e, quando permitido pelo 
CONTRATANTE, através de telefone e/ou e-mail; 
3.2.3. Os custos com hospedagem, alimentação, transporte, viagem e deslocamento 
para a consultoria presencial são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 
3.2.4. Os prazos e períodos acima são meramente estimativos e serão definidos no 
início e ao longo do projeto, sendo que os serviços podem ser alterados, interrompidos 
ou estendidos a qualquer momento pelo CONTRATANTE; 
3.2.5. Antes do início da prestação dos serviços, deverá ser realizada uma reunião 
conjunta entre CONTRATANTE e CONTRATADA para fins de definição do 
cronograma das consultorias; 
3.2.6. O cronograma será definido de acordo com a necessidade do CONTRATANTE; 
3.2.7. As consultorias deverão ser realizados no horário de funcionamento da Sede do 
CONTRATANTE, o qual se dá das 08h00 hs às 18:00 hs, de segunda à sexta-feira; 
3.2.8. A CONTRATADA deverá entregar mensalmente relatório contento 
detalhadamente as atividades realizadas, dias e quantidade de horas de consultoria, 
tanto presenciais quanto virtuais; 
 
3.2.9. Abordagem da Consultoria 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 

 

Pregão Eletrônico nº 004/2017 – CREA-SC                                                                             Página 79 de 100 
 

 

3.2.9.1. A consultoria deve definir e aplicar a metodologia de desenvolvimento; 
3.2.9.2. Realizar planejamento com plano de ação do Projeto detalhando as 
atividades com datas; 
3.2.9.3. Definir um padrão para a maneira de desenvolver aplicações; 
3.2.9.4. Implementar metodologia através de processos claros, bem definidos, com 
tarefas específicas com a finalidade de tornar ágil e produtivo todo o processo de 
desenvolvimento; 
3.2.9.5. Processo de Ciclo de Vida da Aplicação - Implementar uma ferramenta de 
controle de todo o ciclo de vida da aplicação é fundamental para o bom andamento do 
processo completo de desenvolvimento. As etapas de definições, requisitos, 
desenvolvimento, testes, build e controle de documentação serão implementadas com a 
ferramenta chamada Team Foundation Server da Microsoft, a qual é totalmente 
integrada a todas as versões do Visual Studio 2015/2017. 
3.2.9.6. Acompanhar semanalmente as atividades realizadas pela equipe 
corrigindo e propondo melhorias; A consultoria deve passar conhecimento como 
metodologias de desenvolvimento ao Gerente de TI para que o mesmo possa aplicar 
diariamente no desenvolvimento do projeto; 
3.2.9.7. A consultoria deve seguir as seguintes recomendações: 
 
a) Ambiente de Desenvolvimento - Adotar um ambiente único de 
desenvolvimento, quais sejam as linguagens a serem usadas, as ferramentas de 
desenvolvimento, a estrutura das aplicações divididas em uma arquitetura bem 
definida de camadas. Isso facilita o aprendizado, a produtividade, permite criar novas 
aplicações e novas funcionalidades muito mais rapidamente, tornando-se um padrão de 
desenvolvimento para o time.  
 
b) Aplicações WEB - Todos os sistemas atuais deverão ser criados num ambiente a 
ser executado via WEB. Neste ambiente, há o que chamamos de aplicações modernas, 
pois reúne o que há de mais moderno no mercado, tanto em nível de recursos 
suportados pelos navegadores, quanto às linguagens usadas, por exemplo, HTML 5, 
CSS 3 e JavaScript. Dessa forma, todas as aplicações do CREA-SC podem ser executadas 
num ambiente de internet e intranet, permitindo o acesso 24 horas em qualquer lugar 
do mundo, basta ter conexão com a internet e um navegador, seja num computador, 
tablet ou telefone celular. Com o uso destas linguagens e outras técnicas descritas nos 
itens a seguir, é possível criar apenas um único código o qual se adaptará 
automaticamente ao tamanho das telas (chamados de sites responsivos).  
 
c) Ferramenta de Desenvolvimento - A ferramenta a ser utilizada para qualquer 
tipo de desenvolvimento é o Visual Studio 2015, é a mais completa no mercado, contém 
todos os recursos necessários para que o desenvolvedor possa criar os códigos, 
administrar o controle de versão, tudo está integrado ao ciclo de vida de 
desenvolvimento, integração com times, realizar Debug, Deploy, CodeLens (referências 
de quantidade e local onde cada classe está sendo usada, isto é excelente para 
manutenção de código), integração com a nuvem (Azure), testes de diversos tipos, 
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suporta todos os pacotes Open Source no mercado. O link para mais informações é 
https://www.visualstudio.com.  
 
d) Desenvolvimento em Camadas - Todos os novos projetos deverão seguir um 
padrão de desenvolvimento em camadas, a ser definido. As vantagens da 
componentização é notável de imediato, pois todo o time pode reaproveitar códigos na 
maioria das camadas (acesso a dados, negócios e customizações), o desenvolvimento 
fica mais rápido, pois cada camada é bem definida para apenas uma única finalidade, 
permite acoplar e desacoplar componentes de acordo com a necessidade, permite usar o 
conceito de injeção de dependência diretamente no código e no momento certo, permite 
executar testes de cada componente, quando é necessário realizar manutenção no 
código somente o componente é afetado, facilita o reuso em outros tipos de aplicações 
como dispositivos móveis, web, windows forms, console e relatórios.  
 
e) Serviços com Web API 2 – Atualmente o tráfego de dados na rede e o número de 
usuários simultâneos são sempre crescentes, os quais tecnologias no front-end e no 
back-end se prepararam para suportar estes cenários. Com isto, uma arquitetura de 
programação orientada a serviços, permite no servidor (back-end) hospedar serviços 
escritos em ASP.NET MVC (chamados de WEB API) que irão disponibilizar dados no 
formato JSON para qualquer aplicação que solicitar. A vantagem destes serviços é que 
qualquer aplicação (windows, web, console, outros serviços internos ou do governo) 
pode solicitar os dados através de uma requisição HTTP, através de serviços REST 
(Representational State Transfer). Existe toda uma segurança via token a ser 
implementada em cada serviço, a fim de disponibilizar somente a aplicações 
autenticadas e autorizadas. E, claro que também podem ser criados serviços sem 
autenticação, ou seja, públicos para que aplicações externas possam acessar. Um 
exemplo no nosso cenário é disponibilizar consultas de ARTs públicas, ou seja, todas as 
empresas externas que criam aplicações para o mercado e que necessitam interagir com 
dados do CREA-SC deverão requisitar as informações sobre as ARTs via serviço. O 
serviço recebe um filtro, por exemplo, o número da ART, número do engenheiro ou da 
empresa, número do protocolo, realiza a consulta no nosso banco de dados, é gerado 
um conjunto de informações no formato JSON que é retornado à aplicação que 
solicitou. Com isso, o CREA-SC passa a fornecer serviços online, não através do nosso 
web site, e sim, dados a serem integrados em aplicações no mercado. Como o CREA-SC 
irá criar uma nova aplicação, todas as funcionalidades deverão ser escritas neste 
modelo, serviços WEB API no servidor para fazer toda a parte de CRUD com o banco 
de dados, e requisições HTTP via AJAX nas páginas HTML. A vantagem deste modelo 
de serviços é que os dados que irão trafegar na rede são apenas as informações 
requisitadas e não toda a página HTML completa a cada requisição. Isto deixa qualquer 
aplicação significativamente mais rápida, mesmo rodando num ambiente de intranet, 
que é o nosso caso. O esforço de arquitetura e programação para este cenário requer um 
esforço maior no início, até que o time todo entenda e aprenda a trabalhar com isso, e ao 
longo do tempo a produtividade cresce significativamente. Outra vantagem a ser 
destacada é que uma vez criados os serviços, quando houver uma solicitação para uma 
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nova funcionalidade, ou ainda, uma aplicação nova a ser criada para dispositivos 
móveis (tablets e celulares), o time de desenvolvedores irá focar apenas na aplicação em 
si e não no banco de dados, pois basta requisitar os serviços prontos no servidor. 
 
f) Modelo Assíncrono - Como tudo será criado baseado no .NET Core, as 
requisições de serviços (WEB API) descritas no item anterior deverão ser assíncronas, 
afinal, se a linguagem Visual C# 6 permite facilmente escrever códigos assíncronos, 
então, devemos tirar proveito desse recurso. O próprio modelo de geração de códigos 
do Visual Studio gera códigos assíncronos, ou seja, já é padrão de desenvolvimento. E, 
pensando no cliente (navegador com páginas HTML), todas as requisições serão escritas 
em Typescript (ver o item Typescript), o qual também já está pronto para modelos 
assíncronos. 
 
g) Angular 2 – O Angular (https://angular.io) é um framework Open Source 
utilizado em muitas aplicações no mundo, pertence ao Google e agora na versão 2, há 
muitas melhorias. Quando pensamos num ambiente WEB, sabemos que todo 
processamento é feito no servidor. Porém, isso implica diretamente em performance da 
aplicação, pois a cada requisição do navegador, é transmitida ao servidor para 
processar e retornar os dados. Este ciclo pode se tornar um caos, em casos de milhares 
de requisições ao mesmo tempo x processamento no servidor x banda de internet x 
capacidade do servidor. Sendo assim, a alternativa é levar a inteligência da aplicação 
para o cliente/navegador. Para isso, a linguagem que o navegador entende é Javascript, 
ou seja, na primeira requisição o servidor retorna a página completa, e a partir de então, 
trafegam-se apenas dados baseados nos serviços de Web API citados anteriormente. A 
principal vantagem é a performance em qualquer requisição, pois quem faz as 
solicitações é o código Javascript, o qual requisita um serviço, recebe os dados no 
formato JSON e mostra na tela. No entanto, a linguagem Javascript tem suas falhas e 
complexidades, então, a Microsoft criou a linguagem chamada Typescript (TS), que é 
Open Source, gratuita, suportada por todos os navegadores, é tipada, similar ao Visual 
C#, o próprio Google usa TS, há bastante documentação e exemplos no mercado. O 
objetivo do Typescript é gerar todo o código Javascript imediatamente, ou seja, o 
desenvolvedor escreve códigos em TS e quando salvar, automaticamente é gerado o JS. 
Do ponto de vista de desenvolvedor, a quantidade de linhas dos códigos escritos em TS 
é bem menor que JS, mais claro e de fácil manutenção. 
 
h) Typescript–OTypescript (TS - http://www.typescriptlang.org) é um superset 
tipado do Javascript. É uma linguagem com muitas características similares ao C#, 
tipado, aceito por todo o mercado Open Source, usado em muitos sites, com integração 
total com o Angular 2, os códigos ficam muito mais claros de serem entendidos. O fato é 
que o desenvolvedor escreve códigos em Typescript e quando salvá-los, a própria 
ferramenta gera o Javascript. Isto dispensa que o desenvolvedor aprenda Javascript, que 
tem suas limitações em relação à orientação a objetos. E o TS pode ser instalado em 
qualquer ferramenta de desenvolvimento, está disponível no github através de linha de 
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comando. A experiência demonstra que as manutenções e a curva de aprendizado do 
TS é pequena para qualquer tamanho de time de desenvolvimento. 
 
i) Bootstrap – É um framework (http://bootswatch.com) Open Source destinado 
ao Design de aplicações WEB. É suportado por todos os navegadores, permite criar uma 
identificação visual de acordo os templates existentes, ou se necessário, é possível 
customizar todo o CSS. O Bootstrap é aceito por todas as ferramentas de 
desenvolvimento e plataformas, o que facilita muito a vida de qualquer time de 
desenvolvimento em relação a UI. E demais pacotes (gulp, npm e bower) existentes no 
mercado Open-Source e gratuitos para facilitar o desenvolvimento. 
 
j) ASP.Net Core – É um framework (https://docs.asp.net) novo da Microsoft 
lançado em 2016 feito para criar aplicações WEB. Esse framework foi totalmente 
reescrito, com a finalidade de ser executado em plataformas Windows, Linux e IOS. É 
um framework leve, baseado em pacotes, permite injeção de dependência, ou seja, você 
monta uma aplicação somente com o que é necessário para ser executada. Isso deixa a 
execução muito mais rápida, de fácil manutenção, pode ser instalada em qualquer uma 
das 3 plataformas citadas anteriormente, é totalmente integrado à nuvem e a qualquer 
ferramenta de desenvolvimento da Microsoft. 
 
k) .NET Standard Library – É uma biblioteca .NET (https://docs.microsoft.com/pt-
br/dotnet/articles/standard/library) da Microsoft reescrita em 2016, a qual permite ao 
desenvolvedor escrever códigos em .NET para versões específicas, de acordo com a 
versão do framework a ser focada. Ou seja, para qualquer aplicação nova a ser criada no 
.NET Core, você estará com o que há de mais novo no .NET. Com isso, é possível 
estender DLLs para plataformas móveis e Windows 10 com funcionalidades específicas. 
No caso da aplicação do CREA-SC criar os componentes em .NET Standard já será o 
padrão, justamente por ser tudo novo, e a vantagem é poder estender para um 
ambiente de Windows 10 futuramente. 
 
l) Entity Framework Core (EF Core - https://docs.efproject.net) – O EF Core é um 
modelo de objeto relacional utilizado para fazer todas as operações de CRUD no banco 
de dados. Isso permite ao desenvolvedor não ter que escrever as sintaxes do SQL ANSI 
para qualquer banco de dados suportado pelo EF (SQL Server, SQL Express, Oracle, 
PostGre, DB2, etc), pois o próprio compilador é que irá gerar as sintaxes em tempo de 
execução. Do ponto de vista do desenvolvedor isto é ótimo, pois toda a programação é 
feita orientada a objetos, ou seja, cada entidade do banco é um objeto. Itens como 
relacionamentos, pesquisas, implicações de exclusão em cascata, configuração de chave 
primária, campos obrigatórios, etc são configurados através de Fluent API diretamente 
nas classes, tudo através do C#. E, quando o EF Core é executado todas estas 
configurações são de responsabilidade do mesmo. A vantagem do uso do EF Core é que 
a produtividade, manutenção e entendimento de todas as entidades ocorre em nível de 
classes, o que facilita muito aos desenvolvedores. No cenário da aplicação do CREA-SC, 
típica de um CRUD comum, o EF Core se aplica muito bem. Cabe ressaltar que o EF 
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Core passa a ser a camada de acesso a dados, e claro, depende da arquitetura a ser 
implementada. Quando trabalhamos com o EF Core, existem 2 cenários para estruturar 
as entidades no banco e as classes no C#, sendo: o primeiro chama-se Code First, onde 
primeiro escrevem-se todas as classes, relacionamentos e propriedades das mesmas 
através da linguagem C#. E, através de comandos do Migration, o banco é criado 
baseado nestas classes C#. Isto é uma prática comum para quem tem habilidade de 
codificar e estruturar as classes em C#, tanto na criação como manutenção das 
entidades. O segundo chama-se Engenharia Reversa, usado em casos onde já existe o 
banco de dados. Este processo lê todo o banco e gera as classes em C#. Para equipes 
experientes, é uma prática comum usar primeiro a Engenharia Reversa e depois 
qualquer manutenção é feita com o Migration. 
 
m) Testes – Aplicar testes de diversos tipos nas classes e nos Builds é uma prática 
segura para garantir uma cobertura de código mínima para a aplicação. O Visual Studio 
2015 contém tudo o que é preciso para realizar diversos testes, seja unidade de testes, 
TDD, Build contínuo e demais testes. 
 
n) Xamarin para Dispositivos Móveis como celulares e Tablets – Quando falamos de 
aplicativos móveis, podemos executá-los de duas formas: via Navegador através de 
uma página HTML ou Embutidas (instalados no dispositivo). Em casos de aplicações 
ASP.NET Core com o uso do Bootstrap, já é automático que as páginas sejam 
responsivas, ou seja, se adequam ao tamanho da tela, no entanto, é preciso estar 100% 
do tempo conectado à internet. Já em casos de aplicações instaladas nos dispositivos, o 
Visual Studio tem o template do Xamarin, o qual permite escrever códigos em C# que o 
mesmo gera código nativo para as plataformas Android, IOS e Windows. A vantagem é 
que todo o conhecimento de C# é aplicável no Xamarin, a curva de aprendizado para se 
criar uma app é muito pequena. E, no caso do CREA-SC optar por já criar toda a 
aplicação baseada em serviços Web API, as apps móveis irão se comunicar com o 
servidor através destes mesmos serviços, o que trafega na rede são apenas as 
informações no formato JSON. A experiência mostra que para times que já 
desenvolvem em C#, basta aprender como que um ambiente móvel trabalha, por 
exemplo, as funcionalidades, o ciclo de vida, os controles de UI, ambientes 
ocasionalmente desconectados e deploy das apps. Em cenários de aplicações instaladas 
nos dispositivos, é possível ter o banco de dados local, pois nem sempre o usuário está 
numa área de cobertura conectada, sendo necessário armazenar dados localmente para 
depois sincronizar com o servidor. 
 
o) Banco de dados SQL Server 2016 – Será utilizado o banco de dados SQL Server 
2016, pois nesta versão há muitas melhorias do produto, principalmente no tocante à 
performance quando usado em terabytes de informações. O SQL Server 2016 é 
totalmente integrado ao VS 2015, aceita todos os comandos do EF Core para 
manutenção de dados via Migration (alterações da estrutura do banco através de linhas 
de comando). 
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p) Framework da Aplicação CREA-SC - A separação em camadas (UI, Negócios, 
Acesso a Dados, Serviços, Domínio e Aplicação) permite a reutilização das mesmas em 
qualquer instância, facilita a manutenção e a produtividade do time de 
desenvolvimento. Escrever frameworks é um trabalho detalhado e requer o 
entendimento total do funcionamento da aplicação.  
 
3.2.9.8. A consultoria deve auxiliar passando pelas seguintes fases de 
desenvolvimento:  
 

 Fase 1 – Escrever o framework básico com todas as camadas necessárias (UI, 
Negócios, Acesso a Dados, Serviços, Domínio e Aplicação) e realizar uma prova de 
conceito (POC) com alguma entidade. Ao final desta fase, o CREA-SC deverá ter 
claramente como que o framework escrito e testado se comporta, e deverão ser feitos os 
ajustes necessários para melhorar a arquitetura.  
 

 Fase 2 – Escrever o framework de um módulo com a maioria das 
funcionalidades. Isto significa que deverá ser feito um estudo detalhado de uma 
funcionalidade, por exemplo, tudo o que envolve uma ART, e deverá ser criado um 
framework deste módulo, a fim de definir um padrão para que quando a tecnologia for 
transferida ao time do CREA-SC, todos saibam como criar os demais frameworks por 
funcionalidades. Via de regra, o que implica aqui são as regras de negócios do módulo 
em si.  
 

 Fase 3 – Transferência de conhecimento para o time de desenvolvimento do 
CREA-SC. Esta é a fase que requer uma atenção especial, pois transferir o conhecimento 
para um time, significa treiná-lo para que todos sigam o padrão da arquitetura e 
framework definidos. Em todas estas fases deverá ser montado um cronograma de 
transferência de conhecimento de forma que ocorra uma sequência a esta arquitetura.  
 

 Fase 4 – Acompanhamento da implementação do código no CREA-SC. Esta é 
uma fase onde há um trabalho de consultoria focado no acompanhamento da 
implementação da arquitetura e metodologia em todo o processo de desenvolvimento. 
Para este tipo de trabalho o CREA-SC terá uma pessoa responsável por todo este 
processo, a fim de garantir que a arquitetura seja aplicada a todos os módulos. O 
importante é manter um padrão sem escrever códigos que quebrem as regras, tornando 
qualquer manutenção complexa e trabalhosa futuramente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
4.1. O valor global deste CONTRATO importa em R$ XXX (XXXXXXXXXXXX), 
referente ao valor final do objeto contratado, conforme demostrado na tabela a seguir: 
 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 

 

Pregão Eletrônico nº 004/2017 – CREA-SC                                                                             Página 85 de 100 
 

 

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE  

(HORAS) 
(1) 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 
(2) 

PREÇO GLOBAL 
(R$) 

(1 X 2) 

- 01 Treinamento 150 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

PREÇO GLOBAL DO ITEM I R$ .......(.......) 

I 

02 
Consultoria 
Presencial 

600 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

03 
Consultoria Virtual 
(Remota) 

800 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

PREÇO GLOBAL DO GRUPO I R$ .......(.......) 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1. As despesas decorrentes do objeto do presente CONTRATO correrão por conta 
dos Elementos de Despesa de n.º XXXXX - XXXXXXXXX. 
 
5.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à 
dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada pelo 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DO CONTRATO 
 
6.1. O prazo de vigência deste CONTRATO será de XX (XXXXX) meses, a contar de 
XX/XX/20XX e terminará em XX/XX/20XX, inclusive. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições 
deste CONTRATO, da Ata de Registro de Preços, do Edital de Licitação e seus Anexos 
e de acordo com a proposta apresentada, atendendo sempre aos critérios de qualidade 
exigidos. 
 
7.2. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam 
suas obrigações. 
 
7.3. Cumprir todos os prazos estipulados neste CONTRATO, na Ata de Registro de 
Preços, no Edital de Licitação e nos seus Anexos. 
 
7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto deste CONTRATO em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções. 
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7.5. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste 
CONTRATO, bem como por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, em especial pelas despesas de locomoção, 
viagem, deslocamento, alimentação e hospedagem da equipe técnica que prestará os 
serviços objeto deste CONTRATO; 
 
7.6. Responder por quaisquer danos causados aos bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a execução do objeto deste CONTRATO; 
 
7.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas. 
 
7.8. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
seu endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de 
correspondência e afins. 
 
7.9. Aceitar, nas mesmas condições do CONTRATO, os acréscimos que se façam 
necessários nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto, 
de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, não sendo necessária a 
comunicação prévia do CONTRATANTE. 
 
7.10. Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE. 
 
7.11. Cumprir as disposições legais municipais, estaduais e federais que interfiram na 
execução deste CONTRATO. 
 
7.12. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto e documento de interesse do CONTRATANTE, ou de 
terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 
CONTRATO, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta 
determinação. 
 
7.13. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão do fornecimento 
do objeto deste CONTRATO sem o consentimento, por escrito, do CONTRATANTE. 
 
7.14. Indicar seu representante junto ao CONTRATANTE, que durante o período de 
vigência do CONTRATO será a pessoa a quem a Administração recorrerá sempre que 
for necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução para problemas 
que porventura surgirem durante a execução do CONTRATO. 
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7.15. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, 
contribuições, indenizações, distribuição de vales-refeição, vales-transporte e outras 
exigências fiscais, sociais ou trabalhistas. 
 
7.16. Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua omissão, culpa ou dolo, quando da execução do objeto 
desta contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o 
CONTRATANTE fiscalizar e acompanhar todo o procedimento. 
 
7.17. Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas 
disciplinares do CONTRATANTE. 
 
7.18. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada pelos seus empregados nas instalações do CONTRATANTE. 
  
7.19. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente ou quando verificar condições inadequadas para a execução do objeto deste 
CONTRATO ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução. 
 
7.20. Prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para a boa 
execução deste CONTRATO. 
 
7.21. Manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na 
Licitação. 
 
7.22. Responsabiliza-se a CONTRATADA pelos seguintes encargos, em especial: 
 
7.22.1. Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE; 
 
7.22.2. De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 
CONTRATO; 
 
7.22.3. De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
do trabalho; 
 
7.22.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e comerciais 
decorrentes da execução dos serviços objeto do CONTRATO.  
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7.23. A inadimplência da CONTRATADA relativa aos encargos dos subitens 7.22.1, 
7.22.2, 7.22.3 e 7.22.4 não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento e nem onera o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA 
renuncia expressa e contratualmente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com a Administração. 
 
7.24. Adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do CONTRATO. 
 
7.25. Acatar as decisões e observações feitas pelo CONTRATANTE, através dos 
funcionários designados para tal, no sentido de atender de imediato às solicitações 
quanto à substituição, reposição ou troca de material inadequado, avariado, com defeito 
ou que não atenda às especificações deste CONTRATO. 
 
7.26. Cumprir, fiel e integralmente, todas as disposições deste CONTRATO; 
 
7.27. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do objeto; 
 
7.28. São expressamente VEDADAS à CONTRATADA: 
 
7.28.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 05 (cinco) anos; 
 
7.28.2. A veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia 
autorização do CONTRATANTE; 
 
7.28.3. Caucionar ou utilizar este CONTRATO para qualquer espécie de operação 
financeira. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. Cumprir todas as suas obrigações em conformidade com as disposições deste 
CONTRATO.  
 
8.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 
 
8.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 
especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo. 
 
8.4. Acompanhar a execução do CONTRATO, nos termos do inciso III do art. 58 c/c 
o art. 67 da Lei nº 8.666/93, através dos Fiscais do CONTRATO, que exercerão ampla e 
irrestrita fiscalização e gestão do objeto, a qualquer hora, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às 
obrigações da CONTRATADA constantes deste CONTRATO e do Edital respectivo. 
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8.5. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante 
a execução da relação contratual. 
 
8.6. Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes e supervisionar o serviço de 
assistência técnica por intermédio de servidores designados para este fim. 
 
8.7. Exercer a fiscalização da execução do CONTRATO por servidores especialmente 
designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto 
das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem 
necessárias. Tal fiscalização, em hipótese nenhuma, atenua ou exime de 
responsabilidade a CONTRATADA. 
 
8.8. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir 
suas obrigações dentro dos prazos e das condições estabelecidas neste CONTRATO. 
 
8.9. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto do CONTRATO em 
desacordo com as respectivas especificações. 
 
8.10. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências ou problemas verificados para que 
efetue medidas corretivas. 
 
8.11. Informar à CONTRATADA os responsáveis pela fiscalização e pelo 
acompanhamento da execução do CONTRATO. 
 
8.12. Verificar, durante toda a execução do CONTRATO, a manutenção, pela 
CONTRATADA, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
8.13. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 
 
8.14. Solicitar a substituição/reparação do objeto do CONTRATO que esteja em 
desacordo com a especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito. 
 
8.15. Fiscalizar, gerir e acompanhar a execução do objeto do CONTRATO, alertando a 
CONTRATADA das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. 
Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade a 
CONTRATADA. 
 
8.16. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e nas condições estabelecidas no 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
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9.1. Não será admitida a subcontratação dos serviços objeto deste CONTRATO. 

 
9.2. A inobservância pela CONTRATADA das disposições previstas nesta Cláusula 
assegura ao CREA-SC o direito de rescisão contratual e cancelamento do registro, 
sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades descritas neste CONTRATO, bem 
como na legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
10.1. Após o cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá 
apresentar ao Fiscal do CONTRATO, para fins de liquidação e pagamento, a respectiva 
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada do competente Termo de Recebimento Definitivo. 
  
10.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar os dados bancários da CONTRATADA, 
para fins de depósito dos pagamentos devidos. O pagamento será efetuado pelo 
CONTRATANTE mediante ordem bancária creditada em conta corrente da 
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da 
protocolização da Nota Fiscal/Fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, 
desde que não haja fator impeditivo imputável à CONTRATADA. 
 
10.3. A atestação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao produto/material entregue 
caberá ao Fiscal do CONTRATO ou a outro servidor expressamente designado para 
esse fim.  
 
10.4. No caso de as Notas Fiscais/Faturas serem emitidas e entregues ao 
CONTRATANTE em data posterior à indicada na condição acima, será imputado à 
CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 
 
10.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação/entrega qualquer obrigação financeira e/ou documentação comprobatória, 
sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
10.6. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente às 
Notas Fiscais/Faturas, a seguinte documentação comprobatória: Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros – CND/CPD-EN – Previdência Social/Receita Federal 
do Brasil – RFB; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF - Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT – 
Tribunal Superior do Trabalho - TST. 
 
10.7. A não apresentação da documentação de que trata o item 10.6 no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal/Fatura no prazo contratual, 
poderá ensejar a rescisão do CONTRATO e os valores retidos somente serão pagos 
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após a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos 
encontram-se em dia. 
 
10.8. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 
do CONTRATO. 
 
10.9. O CONTRATANTE somente efetuará o pagamento após a atestação, pelo Fiscal 
do CONTRATO, de que o serviço foi prestado em conformidade com as especificações 
deste CONTRATO.  
 
10.10. Será retido na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem 
assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - 
COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o art. 64 da Lei n° 9.430, de 
27 de dezembro de 1996 e Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, 
além de possíveis retenções a título de ISS (Impostos sobre Serviços), conforme 
legislação municipal específica. 
 
10.11. Deverá a CONTRATADA apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a 
Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa 
RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em 
suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo CONTRATANTE, os 
encargos tributários atribuídos a empresas não optantes. 
 
10.12. Caso no dia do pagamento não haja expediente no CONTRATANTE, este será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
10.13. Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos, pelo CONTRATANTE, 
encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 
diariamente em regime de juros simples. 
 
10.14. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1. O CONTRATO poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, e com a apresentação das 
devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE 
 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 

 

Pregão Eletrônico nº 004/2017 – CREA-SC                                                                             Página 92 de 100 
 

 

12.1. É admitido o reajuste dos preços unitários dos serviços objeto deste 
CONTRATO, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, com a 
aplicação do IPCA/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 
acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula:  
 
Ir = (I1 – Io) / Io 
R = Vo x Ir 
V1 = Vo + R 
 
Onde: 
- Io - índice correspondente à data base da proposta (data prevista para abertura da 
licitação) ou relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste 
efetuado; 
- I1 - índice correspondente à data para qual se deseja reajustar o valor; 
- Ir - índice de reajustamento; 
- R - valor do reajustamento procurado; 
- Vo - preço original da proposta, na data base (valor a ser reajustado), ou preço do 
serviço atualizado até o último reajuste efetuado; 
- V1 - preço final já reajustado. 
 
12.2. O interregno mínimo de 01 (um) ano para o primeiro reajuste será contado da 
data limite para a apresentação das propostas constante do instrumento convocatório. 
 
12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 01 (um) ano será 
contado a partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 
 
12.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. A 
CONTRATADA poderá exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito ao reajuste 
dos preços do CONTRATO até a data da prorrogação contratual subsequente, com 
efeitos retroativos à data de cômputo da anualidade. 
 
12.5. Caso a CONTRATADA não efetue de forma tempestiva o requerimento ao 
reajuste e prorrogue o CONTRATO sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de 
reajustar, entendido este ato como renúncia ao direito de reajuste por parte da 
CONTRATADA. 
 
12.6. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são 
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação mais vantajosa. Para tanto, deverá o reajuste ser antecedido de 
manifestação do setor do CONTRATANTE responsável pela fiscalização do 
CONTRATO, com indicação de que os novos preços estão em conformidade com os de 
mercado e continuam vantajosos para o CONTRATANTE. 
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12.7. O CONTRATANTE procederá ao pagamento retroativo do período em que a 
proposta de reajuste permaneceu sob sua análise, sendo que tal período será contado 
como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade do próximo reajuste. 
 
12.8. Os preços contratuais poderão ser reajustados para mais ou para menos, de 
acordo com a variação do IPCA/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo no período. 
 
12.9. Na concessão do reajuste de preços, deverá atentar-se especialmente para as 
seguintes situações no cumprimento do objeto contratual: 
 
12.9.1. Atraso por culpa da CONTRATADA: 
- se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido 
realizado o objeto; 
- se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o 
objeto; 
 
12.9.2. Antecipação: 
- prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto; 
 
12.9.3. Prorrogação: 
- prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto. 
 
12.10.  O reajuste poderá ser realizado por meio de apostilamento ao CONTRATO, por 
força do art. 65, §8º, da Lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
13.1. A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a 
rescisão do CONTRATO, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2. A rescisão do CONTRATO poderá ser:  
 
13.2.1. Determinada por ato administrativo unilateral e motivado do CONTRATANTE, 
quando este, frente a situações de descumprimento de cláusulas contratuais por parte 
da CONTRATADA, lentidão, atraso, paralisação ou por razões de interesse público, 
decidir rescindir o CONTRATO; 
 
13.2.2. Amigável, por acordo formalizado no processo entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
 
13.2.3. Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme 
os termos de sentença transitada em julgado; 
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13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo e, no procedimento que visa à rescisão do CONTRATO, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir 
provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 
 
13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
13.5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do CONTRATO 
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 
 
13.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do art. 78, da Lei nº 
8.666/1993, sem que haja culpa da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados, tendo ainda direito a, principalmente: 
 
13.6.1. pagamento devido pela execução do CONTRATO até a data da rescisão; 
 
13.6.2. pagamento do custo de desmobilização. 
 
13.7. Nos casos de rescisão, será necessário lavrar termo de encerramento de 
CONTRATO, decorrente de rescisão, devidamente assinado pelas partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO, DA GESTÃO E DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada, gerida e 
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 66 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, pela 
Gerência do Departamento de Tecnologia da Informação do CREA-SC, nomeada por 
Portaria da Presidência do CREA-SC, ou por preposto por esta expressamente indicado 
e autorizado pela Presidência, ao qual caberá fiscalizar o objeto do CONTRATO e 
realizar a sua gestão, na qualidade de Fiscal do CONTRATANTE para a presente 
contratação. 
 
14.2. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pelo CONTRATANTE, 
durante o período de vigência do CONTRATO, para representá-la 
administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante 
declaração em que deverá constar o nome completo, n.º do CPF e do documento de 
identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional e cargo/função 
que exerce na CONTRATADA. 
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14.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como prestar esclarecimentos quanto 
às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados e/ou itens fornecidos. 
 
14.4. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações do Fiscal do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das 
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.  
 
14.5. Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto contratual durante a execução 
do CONTRATO sem autorização expressa do Fiscal do CONTRATANTE. 
 
14.6. O Fiscal do CONTRATANTE e toda pessoa autorizada por ele terão livre acesso 
aos objetos/serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos. 
 
14.7. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao Fiscal do 
CONTRATANTE, o qual ficará responsável pela emissão dos Termos de Recebimento 
Provisório e Definitivo e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
14.7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas, por este, a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes.  
 
14.8. O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) 
pelo Fiscal do CONTRATANTE deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes 
aspectos:  
 
14.8.1. Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 
 
14.8.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
 
14.8.3. A adequação dos serviços prestados/objeto à rotina de execução estabelecida; 
 
14.8.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do CONTRATO; e 
 
14.8.5. A satisfação do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 
15.1. O presente CONTRATO fundamenta-se: 
 
15.1.1. Nas normas das Leis n.º 10.520/02, 8.666/93, 8.078/90, Lei Complementar n.º 
123/06, Lei n.º 11.488/07, dos Decretos n.º 5.450/05 e 6.204/07, da Instrução Normativa 
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– SLTI/MPOG n.º 02, de 30 de abril de 2008, bem como nas demais normas aplicáveis 
ao objeto deste CONTRATO; 
 
15.1.2. Nos preceitos de direito público; 
 
15.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 
do Direito Privado. 
 
15.2. O presente CONTRATO vincula-se aos termos: 
 
15.2.1. Do Edital do Pregão Eletrônico n.º 004/2017, e de todos os seus Anexos, em 
especial da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência respectivos; 
 
15.2.2. Da proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 
 
16.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do 
Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Santa Catarina – CREA-SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 
prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de 
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do CONTRATO, se a 
CONTRATADA:  
 
16.1.1. Deixar de entregar documentação exigida no Edital ou apresentar documentação 
falsa; 
 
16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
16.1.3. Falhar na execução do CONTRATO; 
 
16.1.4. Fraudar na execução do CONTRATO; 
 
16.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
16.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
16.1.7. Fizer declaração falsa ou apresentar documento falso; 
 
16.1.8. Não mantiver a sua proposta. 
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16.2. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do 
CONTRATO, de que trata o subitem 16.1.3 desta cláusula, o valor relativo às multas 
aplicadas em razão do item 16.6 desta cláusula. 
 
16.3. O retardamento da execução previsto no subitem 16.1.2, estará configurado 
quando a CONTRATADA:  
 
16.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do CONTRATO após 05 
(cinco) dias contados da data da sua assinatura;  
 
16.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no CONTRATO 
por 03 (três) dias seguidos ou por 05 (cinco) dias intercalados. 
 
16.4. A falha na execução do CONTRATO prevista no subitem 16.1.3 desta Cláusula 
estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das 
situações previstas na Tabela 3, do item 16.6, desta cláusula, e alcançar o total de 20 
pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações constante da Tabela 1 a 
seguir: 
 

Tabela 1 
 

GRAU DE 
INFRAÇÃO 

PONTUAÇÃO PARA CADA INFRAÇÃO 
COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 
16.4.1. A falha na execução do CONTRATO acarretará a sua inexecução total ou 
parcial. 
 
16.5. O comportamento previsto no subitem 16.1.5 desta Cláusula estará configurado 
quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, 
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
16.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATANTE aplicará 
multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 
 

Tabela 2 
 

GRAU DE INFRAÇÃO CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 

2 R$ 500,00 
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3 R$ 700,00 

4 R$ 900,00 

5 R$ 2.000,00 

6 R$ 5.000,00 

 
Tabela 3 

 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como 
por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição 
de material. 

2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 
ou caso fortuito, os serviços contratuais. 

6 Por dia  

4 
Destruir ou danificar documentos/equipamentos por 
culpa ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

5 
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do CONTRATO. 

5 Por ocorrência 

6 
Recusar-se a executar serviço contratado determinado 
pela fiscalização, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

7 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
que cause dano físico, lesão corporal ou consequências 
letais. 

6 Por ocorrência 

8 
Retirar das dependências do CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais sem autorização 
prévia do responsável. 

2 
Por item e por 

ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

9 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 

10 
Cumprir horário estabelecido pelo CONTRATO ou 
determinado pela fiscalização. 

1 Por ocorrência 

11 
Cumprir determinação da fiscalização para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

12 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da fiscalização. 

2 Por ocorrência 

13 
Iniciar e/ou prestar o serviço contratado no prazo 
estipulado na Ata e/ou no Contrato/instrumento hábil. 

6 
Por dia de atraso/não 

prestação 

 
16.7. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente à de 
impedimento de licitar e contratar estabelecida no item 16.1 desta cláusula. 
 
16.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA. 
 
16.8.1. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa e cobrado judicialmente.  
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16.9. A aplicação de multa não impede o CONTRATANTE de rescindir o 
CONTRATO e de impor simultaneamente à CONTRATADA penas de advertência, 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
 
16.10. A intimação dos atos correspondentes à pena de suspensão temporária e à 
declaração de inidoneidade será feita mediante publicação na imprensa oficial.  
 
16.11. Para validade da aplicação de penalidades será assegurado à CONTRATADA o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A aplicação 
de penalidades deve estar devidamente motivada em processo administrativo. 
 

16.12. As multas administrativas previstas acima não têm caráter compensatório, não 
eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos das infrações 
cometidas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
18.1. Para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, será competente o 
Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de 
Florianópolis.  
 
E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido 
e achado conforme, é firmado o presente CONTRATO pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua 
publicação e execução.  
 

Florianópolis/SC, ______/______/___________. 
 
 
 

Eng. Civ. Seg. Trab. Carlos Alberto Kita Xavier  
Presidente do CREA-SC 

 
 

XXXXXX 
 Representante da Empresa 

 XXXXX 
Representante da Empresa 

 
 
Testemunhas: 
 
 

Nome: 
CPF:  

 Nome: 
CPF: 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 004/2017 – CREA-SC 
Nome da empresa Licitante/CNPJ-MF: ____________________________________ 
Endereço completo: _____________________________________________________ 
Telefone/Fax/E-mail:____________________________________________________ 
 

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

(HORAS) 
(1) 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 
(2) 

PREÇO GLOBAL 
(R$) 

(1 X 2) 

- 01 Treinamento 150 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

PREÇO GLOBAL DO ITEM I R$ .......(.......) 

I 

02 
Consultoria 
Presencial 

600 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

03 
Consultoria Virtual 
(Remota) 

800 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

PREÇO GLOBAL DO GRUPO I R$ .......(.......) 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: ....................(...............) dias, contados da data de abertura 
da Sessão Eletrônica.  
Obs.: Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias. 
 

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os tributos, taxas, fretes, custos e 
despesas, diretas ou indiretas, e demais encargos, a qualquer título, necessários ao 
cumprimento integral do objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2017, do CREA-
SC, e seus anexos. 

Declaramos que o objeto ofertado atenderá a todas as exigências e cumprirá com 
todos os prazos estabelecidos no Edital, Termo de Referência e Anexos respectivos. 
 
******** Na hipótese de a proponente ser cooperativa, deverá anexar à proposta, 
também, declaração de que o modelo de gestão operacional que adota atende ao 
disposto nos incisos I e II do art. 4º da Instrução Normativa – MPOG/SLTI nº 
02/2008, sob pena de desclassificação. 

 
    (Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2016. 

 
____________________________________________________ 

Representante Legal 
Cargo/Função na Empresa 


