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AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 014/2021 

(Processo Administrativo n° 5-210111364-3) 

 
Torna-se público que 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 seu Departamento de Administração, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de 

julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. 

 

Data da sessão: 21/12/2021. 

Link: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg.  
Horário da Fase de Lances: das 8hs às 14hs. 
Código UASG: 389087 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços de hospedagem de sites, suporte e manutenção para os portais 

do Crea-SC e Creajr-SC, e criação e gestão de e-mail marketing para o portal do Crea-SC, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos. 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema 

Comprasnet e no PNCP e as especificações constantes deste Edital, deverão ser consideradas as do 

Edital. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Aviso 

de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.3. O preço global máximo mensal aceitável para a presente contratação é de R$ 6.993,41 (seis mil, novecentos 

e noventa e três reais e quarenta e um centavos), que foi estabelecido baseado em pesquisa de mercado 

realizada pelo Crea-SC, e está esmiuçado na tabela constante do item 4.1. do Termo de Referência.  

1.4. Os preços a serem ofertados pelos Licitantes participantes deverão ter como referência o valor máximo 

admitido para esta contratação e definido no Termo de Referência. Os preços ofertados não poderão 

ultrapassar o valore máximo da contratação definido no Termo de Referência. Os Licitantes deverão 

respeitar o valor máximo unitário, total e global dos itens constantes da tabela do item 4.1. do Termo de 

Referência. 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante 

do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg. 

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa 

Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e 

operacionalização. 
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2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante 

no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao Crea-SC a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros 

não autorizados. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 

a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de 

bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar 

em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do Crea-SC ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Aviso, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico; 

2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra 

pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 

a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário); e 

2.2.5. sociedades cooperativas. 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua 

proposta inicial, na forma deste item. 
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3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, 

exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a 

marca e o modelo/código do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura do procedimento. 

3.2.1. A proposta também deverá conter a descrição do serviço, os custos unitários e totais de cada item e o 

valor global da proposta. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos 

serviços; 

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses.  

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso 

de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou 

modificá-la. 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:  

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos; 

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como 

firmes e verdadeiras; 

3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 

da Constituição; 
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3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final 

mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso). 

3.10.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites 

cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste Aviso.  

3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da 

seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta; 

3.10.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não 

assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema. 

3.10.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o 

Crea-SC. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma 

da seção seguinte deste Aviso. 

4. FASE DE LANCES 

4.1. A partir das 8hs da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste 

Aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global para o objeto. 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último 

lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o 

certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances 

definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 0,01 (um 

centavo de real). 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no 

sistema. 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, 

com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação. 

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, 

sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar. 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
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5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação. 

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a 

negociação de condições mais vantajosas. 

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de 

classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de 

sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da 

Dispensa Eletrônica. 

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos 

complementares, adequada ao último lance, bem como a indicação da marca e do modelo do produto 

ofertado. 

5.3.1. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha 

com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme modelo anexo, com os valores 

adequados à proposta vencedora. 

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.5.1. contiver vícios insanáveis; 

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos; 

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus anexos, desde que 

insanável. 

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a 

contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes. 
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5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta.   

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 

poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado, desde que não haja majoração do preço. 

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas; 

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de 

impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 

manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o 

disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste Aviso e serão solicitados para envio, por todos os concorrentes, a fim 

de se privilegiar a celeridade, a publicidade e a isonomia do certame. 

6.1.1. Tanto a proposta de preços e seus complementos exigidos, bem como os documentos de habilitação, 

deverão ser encaminhados por e-mail por todos os concorrentes, no prazo comum de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da convocação pelo agente competente da Administração. 

6.1.2.  Ainda que o envio da proposta de preços e de seus complementos exigidos, bem como dos 

documentos de habilitação, se dê de forma concomitante por todos os concorrentes, a análise e o 

julgamento se darão de forma individual, por empresa, na ordem de colocação, pari passu, ou seja, 

somente será realizada a análise da proposta de preços e de seus complementos exigidos, bem como 

dos documentos de habilitação, da empresa subsequente caso a empresa precedente seja 

desclassificada e/ou inabilitada. 

 6.1.3. O não envio da documentação solicitada dentro do prazo concedido, ou o envio de forma incompleta, 

ensejará a imediata desclassificação e inabilitação da empresa concorrente nesta Dispensa Eletrônica - 

Contratação Direta. 

6.2.  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das empresas, será verificado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

6.2.2.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

6.1.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação 

6.1.2.1.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

6.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio 

do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.2.2.  É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a 

respectiva documentação atualizada. 

6.2.3.  O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s). 

6.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de 

inabilitação. 

6.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

6.5. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

6.6. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação 

Direta. 
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6.6.2. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o Crea-SC examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação. 

6.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, inclusive na forma de solicitação 

de amostras, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta e esclareça as informações 

adicionais necessárias. 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Aviso de Contratação Direta.  

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento 

equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.3. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições 

de habilitação e contratação consignadas neste Aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a 

vigência do contrato. 

8. SANÇÕES 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 

155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.3. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.1.4. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.5. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.6. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

8.1.7. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.8. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

8.1.9. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

8.1.10. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.1.11. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
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8.1.11.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.12.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 

8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 

de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos 

demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.3.2. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.3.3. as peculiaridades do caso concreto; 

8.3.4. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.3.5. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

8.3.6. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

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

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 

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

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

seu rito normal na unidade administrativa. 

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

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de 

ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 

 

9. DA ENTREGA DO OBJETO 

9.1. Para a execução do Contrato, será implementado o método de trabalho baseado no conceito de 

delegação de responsabilidade. Esse conceito define o Contratante como responsável pela gestão do Contrato e 

pela atestação da aderência aos padrões de qualidade exigidos dos produtos e serviços entregues, e a 

Contratada como responsável pela execução operacional dos serviços e gestão de seus recursos humanos e 

físicos. 

 

9.2. Os serviços deverão ser executados remotamente a partir das dependências da empresa Contratada 

através de acesso por Internet de forma segura, e quando necessário presencialmente na sede do CREA-SC 

localizada na Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis – SC. 

 
9.3. Os serviços devem estar disponíveis para acionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 

dias por semana, de segunda a sexta-feira, sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas - 

PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral 

Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 

10.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 

fracassado), a Administração poderá: 

10.2.2. republicar o presente Aviso com uma nova data; 

10.2.3. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao 

procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 

atendidas às condições de habilitação exigidas. 

10.2.3.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento. 

10.2.4. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, 

conforme o caso. 

10.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 
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10.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo 

não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da 

Administração na respectiva notificação. 

10.5. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos aos requerentes e divulgados no site Crea-SC 

(https://portal.crea-sc.org.br/novas-licitacoes/licitacao-2021/) para conhecimento a todos os interessados.     

10.6. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

10.7. 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

10.8. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão 

o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao 

procedimento. 

10.9. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração 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. 

10.10. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta 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.  

10.11. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo de contratação. 

10.12. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

10.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação; 

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

ANEXO IV - Termo de Referência; 

Anexo A – Estudo Técnico Preliminar. 

Florianópolis/SC, 15 de dezembro de 2021. 
 
 
 

 
Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER 

Presidente do CREA-SC 
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

1 Habilitação jurídica:  

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva 

do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  
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3 Qualificação técnica: 

3.1 01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da Licitante, 
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
desta Licitação, demonstrando que a Licitante executa/executou contrato(s) de prestação de serviços 
contendo, no mínimo:  

   
3.1.1 Serviços em regime 24x7 (vinte e quatro) horas por dia, 07(sete) dias por semana; 
 
3.1.2 Gerenciamento de serviços de suporte em plataforma Wordpress. 
 
3.1.3 Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar a capacidade técnica exigida no 

item “3.1” acima. 
 
3.2 Cópia(s) de contrato(s), atestado(s), declaração(ões) e/ou outros documentos idôneos que comprove(m) 

que a Licitante executa/executou serviços de hospedagem, manutenção/suporte de site e gestão/envio de 
newsletter por período não inferior a 12 (doze) meses, ininterruptos ou não, até a data da Sessão Pública 
de abertura da Dispensa Eletrônica respectiva; 

 
3.2.1 Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência do item “3.2” acima, sendo 

que os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 
 
3.3 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) referir-se a serviços prestados no 

âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da Licitante especificada no contrato social 
registrado na junta comercial competente.  

 
3.4  As Licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 
que foram prestados os serviços. 

 
3.5 Somente serão aceitos atestados ou declarações de capacidade técnica expedidos após a conclusão do 

respectivo contrato ou se decorrido, no mínimo, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se houver 
sido firmado para ser executado em prazo inferior. 

 
3.6 Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das 

obrigações objeto deste Termo, em especial acerca das condições locais do ambiente a ser atendido, e que 
considera as mesmas satisfatórias e corretas para serem executadas dentro das condições previstas, 
assumindo integral responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão nas 
referidas verificações, sendo que não poderá alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes 
à época da Licitação para solicitar qualquer alteração, em especial do valor, do Contrato que vier a celebrar 
caso seja declarada vencedora. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
Ref. Dispensa Eletrônica n º 014/2021 
Empresa:______________________________________ 
CNPJ nº:________________ 
Tel. nº:_____________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 
E-mail:______________________ 
  
 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Estimado  

Unitário Total 

 

I 

Hospedagem 

 Site Crea-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

II 

Hospedagem  

Site Creajr-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

III Manutenção e Suporte Técnico 

site Crea-SC 

 

Hora 

 

01  

(mínimo 05 horas/mês 

cumulativas 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

IV Manutenção e Suporte Técnico 

site Creajr-SC 

 

Hora 

 

01  

(mínimo 04 horas/mês 

cumulativas 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

V 

Gestão de E-mail marketing 

Crea-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

VI 

Envio adicional de  

e-mail marketing Crea-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

VII 

Migração de  

Dados Site Crea-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

VIII 

Migração de  

Dados Site Creajr-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

IX 
Atendimento das demandas 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 0,00 

 

R$ 0,00 

Valor Global Estimado  R$ ......... 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: ....................(...............) dias, contados da data da abertura da sessão da Dispensa Eletrônica n º 
014/2021. *Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias. 
 
 

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas necessários à total execução do objeto ora 
contratado, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 

mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC 

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Bairro Itacorubi – 88034-001 – Florianópolis/SC 
(48) 3331.2000 - creasc@crea-sc.org.br – www.crea-sc.org.br 

 
 

 

 

 

trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento 
dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 014/2021, do Crea-
SC, e seus Anexos. 

 
Declaramos que os serviços ofertados atenderão a todas as exigências do Aviso de Dispensa Eletrônica respectivo, em 

especial as do Termo de Referência a este anexado. 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2021. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 
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ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC E A EMPRESA 

.............................................................   

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC, com sede na 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125, Itacorubi, na cidade de Florianópolis / Estado de Santa Catarina, inscrito(a) no CNPJ 

sob o nº 82.511.643/0001-64, neste ato representado pelo seu  Presidente Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS 

ALBERTO KITA XAVIER, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 803.282.479-2, expedida pela - 

SSP/RS, e CPF n° 465.974.680-15, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

5-210111364-3 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo de Dispensa Eletrônica nº 014/2021, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, de serviços de 

hospedagem de sites, suporte e manutenção para os portais do Crea-SC e Creajr-SC, e criação e gestão de e-

mail marketing para o portal do Crea-SC, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do 

Aviso de Dispensa Eletrônica. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrônica, identificado no preâmbulo, e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto e valor da contratação: 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Estimado  

Unitário Total 

 

I 

Hospedagem 

 Site Crea-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

II 

Hospedagem  

Site Creajr-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

III 
Manutenção e Suporte Técnico 

site Crea-SC 

 

Hora 

 

01  

(mínimo 05 horas/mês 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 
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cumulativas 

 

IV Manutenção e Suporte Técnico 

site Creajr-SC 

 

Hora 

 

01  

(mínimo 04 horas/mês 

cumulativas 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

V 

Gestão de E-mail marketing 

Crea-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

VI 

Envio adicional de  

e-mail marketing Crea-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

VII 

Migração de  

Dados Site Crea-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

VIII 

Migração de  

Dados Site Creajr-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ ...... 

 

R$ ...... 

 

IX 
Atendimento das demandas 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 0,00 

 

R$ 0,00 

Valor Global Estimado  R$ ......... 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de _______ (_______) meses, com início na data de 

___/___/_____ e encerramento em ___/___/______. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor da contratação é de R$ .......... (.....), conforme planilha constante do item 1.3 acima. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta do Elemento de 

Despesa de nº 6.2.2.1.1.01.04.09.005 – Serviços de Informática. 

4.2. Os créditos e respectivos empenhos relativos aos exercícios  

subsequentes, quando ocorrerem, serão registrados mediante apostilamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 

Termo de Referência.  
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO 

6.1. Os valores contratados são fixos e irreajustáveis.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de 

Referência. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Aviso de Dispensa Eletrônica. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 

Aviso de Dispensa Eletrônica. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

10.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

10.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade 

competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES  

11.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021, bem 

como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 
13.709/2018 

16.1. É vedada à CONTRATADA a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da 

execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização 

administrativa, civil e criminal. 

16.2. A CONTRATADA se compromete a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em 

especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução 

contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a 

outras empresas, órgãos, entidades ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou 

manifestamente previstas neste instrumento contratual. 

16.3. A CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente por inobservância à LGPD no caso de causar 

danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência 

da execução contratual.  

16.4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o 

CREA, para a execução do serviço objeto deste contrato, terá acesso a dados pessoais dos representantes da 

CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico e cópia do documento de 

identificação. 

16.5. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e se 

compromete a adequar todos os seus procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de 

proteger os dados pessoais repassados pelo CREA. 

16.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CREA, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente 

de acesso não autorizado aos dados pessoais sob seu controle, bem como situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, devendo 

adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que 

não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 
2-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC 

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Bairro Itacorubi – 88034-001 – Florianópolis/SC 
(48) 3331.2000 - creasc@crea-sc.org.br – www.crea-sc.org.br 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo A – Estudo Técnico Preliminar 

 

*Documentos em separado. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

HOSPEDAGEM DE SITES, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SITE E DE E-MAIL 
MARKETING 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de hospedagem de sites, suporte e manutenção 
para os portais do Crea-SC e Creajr-SC, e criação e gestão de e-mail marketing para o portal 
do Crea-SC. 
 
2. DAS JUSTIFICATIVAS 
 
2.1 Os sites do Crea-SC e do Creajr-SC são os portais de comunicação com os profissionais, 
empresas, estudantes e toda sociedade, trazendo informações importantes além de 
diversos serviços essenciais ao exercício das atividades profissionais e acadêmicas e ao 
cumprimento de suas obrigações. 
 
2.2 O atual quadro funcional do Crea-SC bem como sua estrutura tecnológica não possuem 
a expertise necessária e não são suficientes para que os serviços objeto deste pleito possam 
ser executados diretamente pelo Conselho. 
 
2.3 A hospedagem dos sites fora do ambiente do Crea-SC garante maior segurança dos 
dados, minimizando riscos e possíveis ataques aos servidores do Conselho. 
 
2.4 A manutenção e suporte a esses sites são de extrema importância para garantir que 
esses serviços estejam em pleno funcionamento e em constantes melhorias em tempo 
integral. 
 
2.5 A newsletter do Crea-SC é um serviço de extrema importância aos profissionais, 
mantendo-os informados a respeito de todas as atividades do Conselho. O envio por um 

15/12/2021 as 14:53:30 por Patricia Balsini Francalacci - Coordenador AICOM, Matricula: 327.
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servidor externo é necessário para não sobrecarregar o servidor interno, evitando prejuízos 
ao mesmo e garantindo que a entrega da newsletter seja efetivamente realizada. 
 
2.6. Analisando a forma de contratação para os serviços em questão, não foi possível 
encontrar outro meio de mensuração de trabalho, senão por horas trabalhadas, tal qual 
praticado pelo mercado fornecedor respectivo. Os trabalhos terão um mínimo frequente de 
horas mensais devido à necessidade de monitoramento, manutenção e melhorias 
constantes. As demais horas de trabalho vão depender de ocorrências que eventualmente 
possam paralisar serviços importantes do Conselho ou Creajr-SC ou novas necessidades que 
surjam durante a contratação.  
 
2.7 Não havendo este tipo de contratação, o Crea-SC teria que realizar contratações 
emergenciais, sendo desvantajosos os valores por hora do caráter de emergência. Em geral, 
os trabalhos não podem ser mensurados pela sua complexidade, sendo que o tamanho dos 
problemas e da criação das soluções só pode ser identificado a partir do momento em que 
o profissional começa a investigar e trabalhar na questão em si. Assim, justifica-se condição 
de excepcionalidade que culmina com a presente forma de contratação, salientando, ainda, 
os Acordos de Níveis de Serviço que vinculam o pagamento conforme estabelecido no item 
5.15 deste Termo de Referência (Inteligência dos Acórdãos n.º 47/2013 e 916/2015 – 
Plenário – TCU). 
 
3. DA VINCULAÇÃO E DO ENQUADRAMENTO LEGAL  
 
3.1. Aplicam-se à presente contratação os ditames contidos na Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, na Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e demais 
legislação aplicável. 
 
4. DOS VALORES ESTIMADOS MÁXIMOS DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1. Os limites dos Preços Unitários, Mensais e Totais, de cada item, bem como o Preço 
Global Máximo, para a contratação da empresa prestadora dos serviços de manutenção, 
suporte e hospedagem dos sites do Crea-SC e Creajr-SC e gestão de e-mail marketing do 
Crea-SC, encontram-se delimitados no quadro a seguir:  
 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Estimado Máximo 
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Unitário Total 

 

I 

Hospedagem 

 Site Crea-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ 1.482,28 

 

R$ 1.482,28 

 

II 

Hospedagem  

Site Creajr-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ 746,06 

 

R$ 746,06 

 

III Manutenção e Suporte 

Técnico site Crea-SC 

 

Hora 

 

01  

(mínimo 05 horas/mês 

cumulativas 

 

R$ 678,56 

 

R$ 678,56 

 

IV Manutenção e Suporte 

Técnico site Creajr-SC 

 

Hora 

 

01  

(mínimo 04 horas/mês 

cumulativas 

 

R$ 542,85 

 

R$ 542,85 

 

V 

Gestão de E-mail marketing 

Crea-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ 1.640,18 

 

R$ 1.640,18 

 

VI 

Envio adicional de  

e-mail marketing Crea-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 116,82 

 

R$ 116,82 

 

VII 

Migração de  

Dados Site Crea-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 960,00 

 

R$ 960,00 

 

VIII 

Migração de  

Dados Site Creajr-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 826,66 

 

R$ 826,66 

 

IX 
Atendimento das demandas 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 0,00 

 

R$ 0,00 

Valor Global Máximo Estimado  R$ 6.993,41 

 
4.2. Os valores acima foram obtidos por meio de pesquisa de preços realizada conforme os 
parâmetros definidos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021, 
tendo sido considerados os preços obtidos junto a fornecedores e sítios eletrônicos 
especializados (art. 5º, incisos III e IV), sendo realizada a média dos valores obtidos (art. 6º). 
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4.3. Cabe ressaltar que tais valores máximos servem como limite às Licitantes para a 
formulação das propostas, não constituindo, entretanto, qualquer compromisso futuro, que 
somente restará concretizado com a assinatura do competente Contrato. 
 
4.4. Na cotação de orçamentos e documentação necessária para a abertura do processo 
desta dispensa eletrônica enviamos solicitação à cerca de 40 empresas e somente algumas 
retornaram (conforme documentos e anexo), sendo que apenas duas delas estavam com 
todas as certidões negativas em dia. Uma das três empresas está com problemas na receita 
federal. Também houve empresas que estavam com todas as certidões negativas em dia, 
porém não têm a infraestrutura necessária para o cumprimento total do escopo dos 
serviços. Sendo assim, e considerando a urgência da contratação dos serviços para a 
manutenção dos portais do CREA-SC e CREAjr-SC no ar, solicitamos que considerem a 
documentação anexa para a abertura do processo. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES E ESCOPO DOS SERVIÇOS  
 
ITEM DESCRIÇÃO 

I 

Hospedagem 

Site Crea-SC 

www.crea-sc.org.br 

(valor por mês) 

ESPECIFICAÇÃO 

Hospedagem de website em servidor com os requisitos mínimos a seguir: 

- Quad core 2.5 Ghz; 

- 1TB de Disco Rígido;  

- 8GB de memória RAM; 

- 100 Mbps Uplink;  

- 15 TB de transferência/Mês; 

- 2 IPs Dedicados; 

- cPanel gratuito. 

 

 

II 

Hospedagem  

Site Creajr-SC 

http://www.creajr-sc.org.br 

ESPECIFICAÇÃO 

Hospedagem de website em servidor com os requisitos mínimos a seguir: 
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(valor por mês) - 4 vCores; 

- 160GB SSD; 

- 8GB de memória RAM; 

- 100 Mbps Uplink; 

- 1 TB de transferência/Mês; 

- 1 IP Dedicados; 

- cPanel gratuito 

 

III 

Manutenção e Suporte 

Técnico site Crea-SC 

(valor por hora) 

ESPECIFICAÇÃO  

 

Mínimo 5 horas/mês – horas cumulativas: podem ser utilizadas nos meses 

subsequentes caso não utilizadas no mês em curso. 

 

Manutenções sob demanda: 

- Correções, ajustes, criação e/ou auxílio para modificação de 

funcionalidades no site e em seu painel de administração no Wordpress 

incluindo, por exemplo, novos menus, novas categorias, tabelas, formulários, 

novas páginas, etc; 

 

Procedimentos para garantir a segurança completa do site e servidor: 

- Backups *(Backups Diários Incrementais e um Full Semanal);  

- Backup inicial de arquivos, periódico de banco de dados e dados de 

acesso; 

- Detalhamento dos serviços de segurança de servidor: 

- Tratamento de diretivas de segurança;  

- Desenvolvimento de barreiras contra ataques e invasões diversos; 

- Utilização de servidor de detecção de intrusão e prevenção de 

ataques; 

 

Manutenções preventivas  

- Antecipação de problemas;  

- Atualização/implementação de componentes e funcionalidades, 

- Atualização de tecnologias, plug-ins, módulos, versões de linguagem de 

programação e versões de banco de dados quando necessário; 
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Manutenções corretivas  

- Eliminação de vírus 

- Restabelecimento do website em caso de ataques ao servidor;  

 

Outros serviços: 

- Otimização de banco de dados; 

- Monitoramento e análise de performance;  

- Adaptações no website em caso de mudanças no ambiente de 

hospedagem (os servidores alteram suas configurações constantemente o 

que acarreta mal funcionamento de componentes);  

- Testes de funcionamento dos formulários; 

- Tratamento de memória cache para melhor velocidade de carregamento; 

- Utilizar boas práticas de programação e ajustes que irão contribuir para a 

escalada do ambiente digital nos principais buscadores (Google, Bing, 

Yahoo); 

- Garantia de bom funcionamento da plataforma como um todo; 

- Sugestões de melhorias; 

- Apoio à equipe interna do CREA-SC no que tange a todos esses serviços e 

explicações pontuais sobre ajustes e implementações realizadas.  

IV 

Manutenção e Suporte 

Técnico site Creajr-SC 

(valor da hora on demand) 

ESPECIFICAÇÃO  

 

Mínimo 4 horas/mês – horas cumulativas: podem ser utilizadas nos meses 

subsequentes caso não utilizadas no mês em curso. 

Manutenções sob demanda: 

- Correções, ajustes, criação e/ou auxílio para modificação de 

funcionalidades no site e em seu painel de administração no Wordpress 

incluindo, por exemplo, novos menus, novas categorias, tabelas, formulários, 

novas páginas, etc; 

- Gerenciamento dos usuários cadastrados e sistema de carteirinhas dos 

estudantes. 

 

Procedimentos para garantir a segurança completa do site e servidor: 

- Backups *(Backups Diários Incrementais e um Full Semanal);  
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- Backup inicial de arquivos, periódico de banco de dados e dados de 

acesso; 

- Detalhamento dos serviços de segurança de servidor: 

- Tratamento de diretivas de segurança;  

- Desenvolvimento de barreiras contra ataques e invasões diversos; 

- Utilização de servidor de detecção de intrusão e prevenção de 

ataques; 

 

Manutenções preventivas  

- Antecipação de problemas;  

- Atualização/implementação de componentes e funcionalidades, 

- Atualização de tecnologias, plug-ins, módulos, versões de linguagem de 

programação e versões de banco de dados quando necessário; 

 

Manutenções corretivas  

- Eliminação de vírus 

- Restabelecimento do website em caso de ataques ao servidor;  

 

Outros serviços: 

- Otimização de banco de dados; 

- Monitoramento e análise de performance;  

- Adaptações no website em caso de mudanças no ambiente de 

hospedagem (os servidores alteram suas configurações constantemente o 

que acarreta mal funcionamento de componentes);  

- Testes de funcionamento dos formulários; 

- Tratamento de memória cache para melhor velocidade de carregamento; 

- Utilizar boas práticas de programação e ajustes que irão contribuir para a 

escalada do ambiente digital nos principais buscadores (Google, Bing, 

Yahoo); 

- Garantia de bom funcionamento da plataforma como um todo; 

- Sugestões de melhorias; 

- Apoio à equipe interna do CREA-SC no que tange a todos esses serviços e 

explicações pontuais sobre ajustes e implementações realizadas. 

V Gestão de E-mail marketing Fornecimento de gateway SMTP para disparo de e-mails 
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Crea-SC 

(valor por mês) 

- Pacote para disparo de 400 mil e-mails por mês, expansível até 600.000 e-

mails. 100 mil usuários cadastrados na base. 

 

Outros serviços como: 

- Higienização da base e-mails; 

- Suporte para criação, correções e configurações no layout, estrutura e 

funcionalidades do sistema de e-mail e newsletter, incluindo listas de e-mails; 

- Configurações da conta da plataforma escolhida, com definição de e-mail 

disparador; 

- Possibilidade de criação de diversas listas de e-mail, segmentadas por tipos 

de público e suas diferentes características; 

- Plataforma escolhida deve ter relatório de acesso semanal e mensal, de 

fácil manuseio. 

 

VI 
Envio adicional de  

E-mail Marketing Crea-SC 

- Valor unitário de envio de e-mail marketing (para envio que excede o pacote 

anteriormente citado) 

VII 

Migração de  

Dados Site Crea-SC 

(valor por serviço) 

- Migração dos dados e configuração do ambiente para perfeito 

funcionamento do website no novo servidor. 

VIII 

Migração de  

Dados Site Creajr-SC 

(valor por serviço) 

- Migração dos dados e configuração do ambiente para perfeito 

funcionamento do website no novo servidor. 

IX Atendimento das demandas 

- Ao menos 1 profissional responsável pelos serviços de manutenção de 

cada um dos sites ou uma equipe adequada para realização de serviços 

simultâneos nos dois sites, caso necessário. 

 
5.1. Ressalte-se que o escopo da presente contratação não contempla exclusivamente a 
manutenção do ambiente e correção de problemas, mas visa, também, a implementação de 
uma sistemática de avaliação criteriosa e contínua desses contextos, no sentido de 
antecipar potenciais problemas relacionados com o uso dos recursos tecnológicos 
empregados, devendo a Contratada sugerir soluções e oportunidades de melhorias, sendo 
as mesmas, se aprovadas, executadas em conjunto com as equipes técnicas do Crea-SC e 
CreaJr-SC. 
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5.2. Assim, para cumprir todas as atividades previstas, a Contratada deverá empregar 
equipe técnica capacitada e certificada, visando atuação profissional e eficiente. 
 
5.3. Modelo de execução:  
 
5.3.1. Para a execução do Contrato, será implementado o método de trabalho baseado no 
conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define o Contratante como 
responsável pela gestão do Contrato e pela atestação da aderência aos padrões de 
qualidade exigidos dos produtos e serviços entregues, e a Contratada como responsável 
pela execução operacional dos serviços e gestão de seus recursos humanos e físicos. 
 
5.3.2. Os serviços previstos no escopo desta contratação envolvem a execução de 
atividades de rotina, que devem ser executadas de maneira contínua para apoiar os 
serviços de manutenção dos sites do Crea-SC e Creajr-SC, bem como atividades a isso 
relacionadas, sob demanda, para atender solicitações e necessidades específicas, solicitadas 
pelas Equipes de Comunicação do Crea-SC e do Creajr-SC. 
 
5.3.3. Os serviços deverão ser executados remotamente a partir das dependências da 
empresa Contratada através de acesso por Internet de forma segura, e quando necessário 
presencialmente na sede do CREA-SC localizada na Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, 
Florianópolis - SC. 
 
5.3.4. Quando os serviços forem realizados presencialmente, os funcionários da Contratada 
deverão estar devidamente identificados através de crachás e/ou uniformizados, dentro de 
padrões compatíveis com o local de prestação dos serviços. 
 
5.3.5. Cabe à Contratada responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados ao 
Contratante, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados, ficando obrigada a 
promover a devida restauração ou ressarcimento, dentro de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça no prazo estipulado, ao 
Contratante reserva-se o direito de descontar o valor correspondente dos pagamentos 
devidos, sem prejuízo de poder denunciar a Contratada de pleno direito. 
 
5.4. Disponibilidade dos serviços: 
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5.4.1. Os serviços devem estar disponíveis para acionamento 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, de segunda a sexta-feira, sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos. 
   
5.4.2. A execução dos serviços ocorrerá, em condições normais, em dias úteis, de forma 
remota no período compreendido entre 07h e 22h.  
 
5.4.3. Excepcionalmente, e em comum acordo entre Contratada e Contratante, serviços 
poderão ser realizados em horário noturno e em dias úteis e não úteis.  
 
5.4.4. Apenas chamados de severidade ALTA poderão ser abertos fora do horário normal de 
funcionamento do CREA-SC (segunda-feira à sexta-feira das 07h às 22h). 
 
5.5. Reunião de alinhamento: 
 
5.5.1. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, deverá ser realizada uma 
reunião de alinhamento entre a Assessoria de Imprensa e Comunicação - AICOM do Crea-
SC, da coordenação do Creajr-SC e o Responsável Técnico da Contratada, para os devidos 
preparativos para o início dos serviços, devendo ser assinada uma ata a ser anexada ao 
processo. Nessa reunião deverão ser alinhados os procedimentos de abertura, 
agendamento de chamados, encerramento, modelos de documentação e relatórios de 
atendimento, termos de confidencialidade e política de segurança do Crea-SC, além de 
procedimentos a serem adotados para viabilizar os acessos remotos. 
 
5.6. Análise do Ambiente: 
 
5.6.1. A primeira atividade envolvendo as equipes técnicas da Contratada e Contratante 
será executada de forma remota ou presencial nas dependências do CREA-SC. 
 
5.6.2. Deverá ser acordado entre as partes:  
 
a. Relatório detalhado das pendências e necessidades de ajustes atuais a serem feitos;  
 
b. Planejamento prévio das demais atividades necessárias de implementação de 
melhorias, atualizações e configurações.  
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c. Estabelecimento de canal de comunicação com possibilidade de abertura, agendamento 
e controle de chamados, documentação, relatórios de atendimento, etc. 
 
d. Definição de termos de confidencialidade e política de segurança do CREA-SC, além de 
procedimentos a serem adotados para viabilizar os acessos remotos. 
 
5.6.3. A Assessoria de Imprensa e Comunicação - AICOM do Crea-SC fará a supervisão dos 
trabalhos referentes ao portal do Crea-SC e newsletter, assim como a Coordenação do 
CreaJR-SC fará a supervisão dos trabalhos referentes ao portal do Programa, ambas 
auxiliando no fornecimento de informações e acessos. Todas as informações trocadas e 
acordadas entre as partes deverão ser armazenadas e documentadas em meio a ser 
definido, com acesso exclusivo para as equipes da Contratante e Contratada.  
 
5.7. Detalhamento dos serviços de Suporte/Manutenção/Desenvolvimento/Criação:  
  
5.7.1. Os serviços devem estar disponíveis para acionamento 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, de segunda a sexta-feira, sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos; 
 
5.7.2. Garantia de bom funcionamento das plataformas como um todo; 
 
5.7.3. Monitoramento e análise de performance; 
 
5.8. Manutenções sob demanda: 
 
5.8.1. Criação e/ou correção de funcionalidades dentro do sistema Wordpress, incluindo 
novos menus, novas categorias, tabelas, formulários, etc; 
  
5.8.2. Criação e/ou correção de layout, funcionalidades, formulários, tabelas e quaisquer 
elementos do site; 
 
5.8.3. Criação e/ou correção de layout e funcionalidades na newsletter para o site do CREA-
SC, incluindo a lista de e-mails. 
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5.9. Manutenções preventivas:         
    
5.9.1. Antecipação de problemas; 
   
5.9.2. Atualização/implementação de componentes e funcionalidades, atualização de 
tecnologias, plug-ins, módulos versões de linguagem de programação e versões de banco 
de dados quando necessário; 
 
5.9.3. Procedimentos para garantir a segurança completa do site e servidor; 
 
5.9.4. Sugestões de melhorias. 
 
5.10. Manutenções corretivas: 
 
5.10.1 Eliminação de vírus; 
   
5.10.2 Restabelecimento rápido do website em caso de ataques ao servidor; 
 
5.10.3 Explicações pontuais sobre ajustes e implementações realizadas; 
 
5.10.4 Modificações, ajustes e auxílio para utilização do painel de controle do Wordpress; 
 
5.10.5 Tratamento de memória cache para melhor velocidade de carregamento; 
 
5.10.6 Otimização de banco de dados; 
 
5.10.7 Testes de funcionamento dos formulários. 
 
5.10.8 Adaptações nos websites em caso de mudanças no ambiente de hospedagem 
(os servidores alteram suas configurações constantemente o que acarreta mal 
funcionamento de componentes); 
 
5.10.9  Utilizar boas práticas de programação e ajustes que irão contribuir para a 
escalada do ambiente digital nos principais buscadores (Google, Bing, Yahoo). 
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5.11. Detalhamento dos serviços de servidor (Vide tabela). 
 
5.12. Solicitação dos serviços: 
 
5.12.1. Os serviços serão solicitados pelo Contratante à Contratada por meio da 
abertura de chamados de suporte técnico, que poderão ser abertos a qualquer hora do dia 
ou da noite, tanto em dias úteis, como nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 
Os chamados serão feitos via telefone, e-mail, chat ou via sistema de gerenciamento de 
chamados a ser definido e acordado entre as partes.  
  
5.12.2. Os chamados de suporte técnico representam a solicitação formal de serviços 
de suporte à Contratada e devem ser atendidos de acordo com os critérios e parâmetros 
estabelecidos para execução dos serviços. 
 
5.12.3. Todas as solicitações devem ser registradas e catalogadas em planilhas 
eletrônicas (ou algum outro sistema a ser acordado entre as partes), uma para cada portal, 
contendo data de ocorrência, descrição do serviço a ser feito, o seu grau de prioridade e 
outras informações pertinentes.  
 
5.12.4. O Contratante poderá ainda anexar ao chamado documentos ou imagens que 
auxiliem na identificação do problema, sugerir o perfil profissional adequado para a 
execução do serviço e, se for o caso, agendar data e hora para o atendimento. 
 
5.12.5. À Contratada cabe a avaliação de cada solicitação no mesmo dia da ocorrência 
do chamado, detalhando na mesma planilha as informações necessárias à correta execução 
dos serviços ao Contratante, incluindo a quantidade de horas necessárias à conclusão da 
solicitação bem como a data final de entrega do serviço concluído.  
 
5.12.6. Os chamados que demandam maior tempo para execução devem conter em 
sua documentação um campo descritivo com justificativa e explicação a respeito dos passos 
que envolvem a conclusão do mesmo. 
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5.12.7. As ações de rotina oferecidas pela Contratada como atualizações diversas, 
manutenção do servidor e atualizações de segurança deverão também estar 
documentadas, catalogadas e registradas conforme especificações acima. 
 
5.12.8. Os chamados de suporte técnico serão classificados por níveis de severidade, 
dependendo do impacto que o problema a ser resolvido possa causar ao CREA-SC, sendo 
possíveis os seguintes níveis: 
 
a) Severidade ALTA – chamado para restabelecer serviço(s) dos sites ou newsletter 
parado(s) que impactam o andamento do negócio do Crea-SC e ou CreaJR-SC. Nestes casos, 
a parada do serviço afeta diretamente a continuidade de uma determinada operação do 
negócio ou do negócio como um todo; 
 
b) Severidade MÉDIA - chamado para restabelecer serviço(s) que não esteja(m) 
operando corretamente, apresente(m) problema(s) de desempenho ou esteja(m) sob risco 
de parada. Nestas situações há perda de qualidade em determinado processo ou serviço 
chave; 
 
c) Severidade BAIXA – chamados executados por meio de ordens de serviço, que são 
destinados a esclarecimento de dúvidas, configurações do ambiente, elaboração de 
diagnóstico, avaliação do ambiente, resolução de problemas, customização de 
funcionalidades, documentação de procedimentos, implementação de procedimentos de 
evolução de versão de produto, aplicação de melhorias e correções, manutenção 
programada em serviços ou servidores.  
 
5.12.9. Ressalta-se que os chamados de Severidade ALTA – aqueles que botam em 
risco e/ou paralisam alguma atividade essencial ou serviço oferecido através do site e 
newsletter - devem ser concluídos por parte da Contratada com urgência e no mesmo dia 
da ocorrência. Caso não seja possível sanar o problema no mesmo dia da ocorrência, por 
questões de inviabilidade técnica, a Contratada deverá justificar-se e procurar todos os 
meios cabíveis para que a solicitação seja atendida o mais rapidamente possível. 
 
5.13. Acordo de Níveis de Serviços 
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5.13.1. Acordo de Níveis de Serviços são critérios mensuráveis estabelecidos com a 
finalidade de aferir e avaliar fatores como qualidade, desempenho e disponibilidade dos 
serviços.  
   
5.13.2. Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados à 
severidade e ao estado dos chamados, para os quais foram estabelecidas metas 
quantificáveis a serem cumpridas pela Contratada e pelo Contratante, conforme tabela 
adiante: 
 

Nr. Indicador Fórmula de Cálculo 
Unidade de 
Medida 

Meta 
exigida 

1 
Tempo de início de 
atendimento de chamado 
de severidade ALTA 

Data/hora do início do 
atendimento do chamado – 
Data/hora da abertura do 
chamado 

Horas 
corridas 

<= 30 Min 

2 

Tempo de reinício de 
atendimento de chamado 
de 
severidade ALTA 

Data/hora do reinício do 
atendimento do chamado – 
Data/hora da reabertura do 
Chamado 

Horas 
corridas 

<= 1 

3 
Tempo de solução de 
chamado de severidade 
ALTA 

tempo total do chamado no 
estado 
“Em andamento” 

Horas 
corridas 

<= 4 

4 
Tempo de início de 
atendimento de chamado 
de severidade MÉDIA 

Data/hora do início do 
atendimento 
do chamado– 
Data/hora da abertura do 
chamado 

Horas úteis <= 1 

5 

Tempo de reinício de 
atendimento de chamado 
de 
severidade MÉDIA 

Data/hora do reinício do 
atendimento do chamado – 
Data/hora da reabertura do 
Chamado 

Horas úteis <= 1 
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6 
Tempo de solução de 
chamado de severidade 
MÉDIA 

tempo total do chamado no 
estado 
“Em andamento” 

Horas úteis <= 6 

7 
Tempo de início de 
atendimento de chamado 
de severidade BAIXA 

Data/hora do início do 
atendimento 
do chamado– 
Data/hora da abertura do 
chamado 

Dias úteis <= 2 

8 

Tempo de reinício de 
atendimento de chamado 
de 
severidade BAIXA 

Data/hora do reinício do 
atendimento do chamado – 
Data/hora da reabertura do 
Chamado 

Valor <= 1 

9 
Tempo de solução de 
chamado de severidade 
BAIXA 

tempo total do chamado no 
estado 
“Em andamento” 

Valor <= 8 

10 
Tempo de aceite de 
chamado pelo CREA/SC 

Data do aceite do chamado – 
Data da entrega do chamado 

Dias úteis <= 7 

 
Observações: 
 
a) cálculo de “horas corridas” é realizado com base na diferença entre a data/hora final 
e a data/hora inicial da contagem de prazo, considerando apenas a quantidade de horas 
transcorrida durante o período de disponibilidade dos serviços descritos. 
 
b) cálculo de “horas úteis” é realizado com base na diferença entre a data/hora final e a 
data/hora inicial da contagem de prazo, considerando apenas os períodos compreendidos 
no período entre 07:00 e 22:00 de dias úteis; 
 
c) cálculo de “dias úteis” é realizado com base na diferença entre a data final e a data 
inicial da contagem de prazo, considerando apenas os dias úteis de funcionamento do Crea-
SC. São excluídos da contagem sábados, domingos e feriados; 
 
d) “data/hora da abertura do chamado” é a data/hora de criação do chamado no 
sistema de gestão de chamados, ou, no caso de indisponibilidade do sistema, a data/hora 
da ligação telefônica; 
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e) “data/hora do início do atendimento do chamado” é a data/hora de início efetivo dos 
serviços para solução do chamado, registrada pelo sistema de gestão de chamados quando 
da mudança de estado do chamado para “Em andamento”; 
 
f) “data/hora da reabertura do chamado” é a data/hora da reabertura do chamado no 
sistema de gestão de chamados, registrada pelo sistema quando da mudança de estado do 
chamado para “Reaberto, aguarda atendimento”. 
 
g) “data/hora do reinício do atendimento do chamado” é a data/hora de reinício da 
execução dos serviços para solução do chamado, registrada pelo sistema de gestão de 
chamados quando da mudança de estado do chamado de “Reaberto, aguarda 
atendimento” para “Em andamento”; 
 
h) “tempo total do chamado no estado “Em andamento” é a soma dos tempos em que o 
chamado ficou no estado “Em andamento”; 
 
i) “data/hora da entrega do chamado” é a data/hora de conclusão do serviço e entrega 
do chamado para aceite do Crea-SC e ou CreaJR-SC registrada no sistema de gestão de 
chamados quando da mudança de estado do chamado para “Em homologação”; 
 
j) “data do aceite do chamado” é a data em que o chamado foi homologado pelo Crea-
SC e ou CreaJR-SC, registrada no sistema de gestão de chamados quando o chamado é 
colocado no estado Homologado, concluído”; 
 
k) No caso de agendamento de início de atendimento pelo contratante, esta data 
substitui a “data/hora do início do atendimento do chamado” utilizada pelos indicadores. 
Esse ajuste, no entanto, obriga a Contratada a iniciar o atendimento na data/hora 
agendada; 
 
l) períodos de suspensão de atendimento autorizados pelo Contratante não serão 
computadas dentro dos tempos calculados; 
 
m) indicadores de nível de serviço serão calculados com base nos chamados a serem 
faturados por período;  
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n) Sempre que houver quebra dos níveis de serviço aqui especificados, o CREA-SC  
poderá emitir ofícios de notificação a Contratada, que terá prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis para apresentar as justificativas para as falhas verificadas. Caso não haja manifestação 
da Contratada dentro desse prazo ou caso o CREA-SC entenda ser improcedentes as 
justificativas, será iniciado processo de aplicação das penalidades previstas. 
 
5.14. Gerenciamento dos serviços: 
 
5.14.1. A Contratada deverá garantir que as políticas do Crea-SC e procedimentos 
aprovados sejam implementados e corretamente seguidos, que os membros da equipe 
cumpram com suas responsabilidades e que haja controle e procedimentos capazes de 
prover a capacidade de implementar as estratégias e planos estabelecidos pelo Crea-SC 
para que o setor possua excelência para executar, avaliar e monitorar suas atividades em 
benefício da instituição.  
  
5.14.2. As atividades deverão ser realizadas com base nas instruções normativas, 
procedimentos internos e nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para 
tecnologia da informação. 
 
5.14.3. A Contratada deverá realizar o serviço de análise e desenho dos processos de 
atendimento do escopo de serviço contratado, aprimorá-los, padronizá-los e documentá-los 
de acordo com as necessidades do Crea-SC. A decisão de qual o melhor modelo a ser 
adotado para solicitação, gerenciamento, registro e documentação dos serviços a serem 
executados deverá ser feita em conjunto com as equipes técnicas do Crea-SC e CreaJR-SC. 
 
5.14.4. As métricas dos serviços deverão ser disponibilizadas através de relatórios e 
gráficos por via eletrônica, para acompanhamento gerencial do Crea-SC e CreaJR-SC. 
 
5.14.5. O modelo/sistema escolhido para abertura de chamados deverá conter no 
mínimo os seguintes dados sobre os chamados técnicos: data e hora de abertura, data e 
hora do início do atendimento, data e hora de fechamento, descrição do problema, 
descrição da solução, tempo decorrido e tempo médio de atendimento. 
 
5.14.6. Para fins estatísticos e gerenciais deverá tomar-se como base os prazos 
previstos no Acordo de Nível de Serviços informados neste projeto. 
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5.14.7. Para fins de controle de prazos e notificações, a solução deverá possuir 
estrutura de "workflow", que permita o acompanhamento em tempo real e o envio de 
mensagens por e-mail aos responsáveis pelos chamados quando da aproximação ou do 
vencimento de prazos de atendimentos.  
 
5.14.8. O modelo/sistema de gestão de chamados deverá ser definido entre 
Contratante e Contratada, na plataforma Web, e deverá estar disponível para consulta e 
cadastramento de chamados pelo Contratante. 
 
5.14.9. Para atender aos casos de indisponibilidade do sistema, a Contratada deverá 
informar um número telefônico local ou de discagem gratuita, que deverá atender as 
exigências de disponibilidade previstas no Contrato. 
 
5.14.10. Na eventual indisponibilidade do sistema serão adotados procedimentos de 
contingência que permitam a continuidade dos serviços de modo a não prejudicar os 
processos de trabalho do Crea-SC e do CREAjr-SC. Quando o sistema voltar ao 
funcionamento normal, a Contratada deve atualizar todos os atendimentos ocorridos 
mediante o registro de chamados e atividades de atendimento realizadas. 
 
5.15. Da Qualificação Técnica: 
 
5.15.1.  As Proponentes deverão comprovar que possuem qualificação técnica 
adequada para a realização dos serviços especializados objeto deste Termo de Referência. 
 
5.15.2.  A comprovação da qualificação técnica mínima exigida para esta contratação 
deverá ser demonstrada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) 01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, 
em nome da Licitante, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta Licitação, demonstrando que a 
Licitante executa/executou contrato(s) de prestação de serviços contendo, no mínimo:  
   
a.1) Serviços em regime 24x7 (vinte e quatro) horas por dia, 07(sete) dias por semana; 
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Justificativa: Para garantia da alta disponibilidade dos recursos de TI aos empregados e 
clientes do Crea-SC é necessário que a empresa tenha atendimento em qualquer horário 
que seja necessário. 
 
a.2) Gerenciamento de serviços de suporte em plataforma Wordpress; 
Justificativa: Para garantir a qualidade dos serviços prestados ao Crea-SC e ao Creajr-SC, a 
empresa contratada deve ter experiência na gestão da plataforma acima citada e em uso 
pelo Crea-SC e Creajr-SC atualmente, conforme especificações mínimas listadas em tabela. 
 
a.3) Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar a capacidade 
técnica exigida no item “a” acima. 
 
b) Cópia(s) de contrato(s), atestado(s), declaração(ões) e/ou outros documentos idôneos 
que comprove(m) que a Licitante executa/executou serviços de hospedagem, 
manutenção/suporte de site e gestão/envio de newsletter por período não inferior a 12 
(doze) meses, ininterruptos ou não, até a data da Sessão Pública de abertura da Dispensa 
Eletrônica respectiva; 
Justificativa: Comprovar a experiência recente da empresa em serviços semelhantes a fim 
de garantir a atualização de conhecimentos tecnológicos de mercado. 
 
b.1) Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência do item “b” 
acima, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 
Justificativa: Comprovar a experiência recente da empresa na prestação dos serviços a fim 
de garantir a atualização de conhecimentos tecnológicos de mercado. 
 
b.2) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) referir-se a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da Licitante 
especificada no contrato social registrado na junta comercial competente.  
Justificativa: Comprovar idoneidade referente às informações fiscais da empresa. 
 
c) As Licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica 
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 
serviços. 
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Justificativa: Comprovar a idoneidade das competências informadas através dos 
documentos apresentados. 
 
d) Somente serão aceitos atestados ou declarações de capacidade técnica expedidos 
após a conclusão do respectivo contrato ou se decorrido, no mínimo, 01 (um) ano do início 
de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior. 
Justificativa: Comprovar a idoneidade das competências informadas através dos 
documentos apresentados, impossibilitando o uso de declarações geradas para fins 
específicos de apresentação para este certame. 
 
e) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações necessárias para o 
cumprimento das obrigações objeto deste Termo, em especial acerca das condições locais 
do ambiente a ser atendido, e que considera as mesmas satisfatórias e corretas para serem 
executadas dentro das condições previstas, assumindo integral responsabilidade pela 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão nas referidas verificações, 
sendo que não poderá alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à 
época da Licitação para solicitar qualquer alteração, em especial do valor, do Contrato que 
vier a celebrar caso seja declarada vencedora. 
Justificativa: Assegurar que a empresa está de acordo com a infraestrutura cujo 
gerenciamento estará sendo repassado para a sua responsabilidade.  
 
f) As Licitantes que tiverem interesse em vistoriar previamente o local da execução dos 
serviços objeto desta Licitação poderão agendar a visita através da Assessoria de Imprensa 
e Comunicação - AICOM do CREA-SC, telefone (48) 3331–2044, com a jornalista Patrícia 
Francalacci. 
 
6. DAS PENALIDADES 
 
6.1. Caso os níveis de serviço não sejam cumpridos, o Contratante poderá aplicar multas 
conforme as tabelas abaixo, sem prejuízo das sanções legais cabíveis de acordo com a 
legislação vigente. O valor das multas será um percentual do valor pago pelo Contratante à 
Contratada pelos serviços executados no mês do cálculo do ANS. 
 
6.2. Este Termo de Referência prevê a aplicação de 02 (dois) tipos de multa por 
descumprimento dos níveis de serviço: multa por atraso e multa por taxa de rejeição 
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elevada. As multas poderão ser aplicadas simultaneamente caso o descumprimento ocorra 
nos dois níveis de serviço especificados. 
 

Percentual de atraso em relação aos níveis de serviço estabelecidos 
no item 5.15 

Multa 

Chamados com atraso sem as devidas justificativas <= 10% 5% 

Chamados com atraso sem as devidas justificativas > 10% e <= 15% 8% 

Chamados com atraso sem as devidas justificativas > 10% e <= 20% 15% 

Chamados com atraso sem as devidas justificativas > 20% e <= 30% 25% 

Chamados com atraso sem as devidas justificativas > 30% 35% 

Rejeição (chamados ou OS’s reabertas) Multa 

Taxa de rejeição de serviços > 20%  15% 

 
 
7. DOS DEVERES DA CONTRATADA  
 
7.1. Apresentar cronograma e relatórios semanais dos serviços solicitados e executá-los 
dentro dos prazos contratados, responsabilizando-se integralmente pelos mesmos, nos 
termos da legislação vigente, deste Termo de Referência e do Contrato respectivo; 
 
7.2. Efetuar manutenção de acordo com a legislação e normas vigentes; 
 
7.3. Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas, 
obrigando-se a indenizar o Contratante mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte; 
 
7.4. Dar ciência ao Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços; 
 
7.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente; 
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7.6. Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas 
na legislação pertinente; 
 
7.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados; 
 
7.8. A Contratada compromete-se em garantir a qualidade de seus serviços, podendo 
incorrer, no caso de deficiência na prestação dos mesmos, não atendendo ao desempenho 
proposto, em indenização em valor pecuniário dos serviços/produtos que venham a 
apresentar qualquer deficiência; 
 
7.9. Utilizar pessoal próprio devidamente treinado e qualificado para manter o sistema 
em perfeitas condições de segurança e funcionamento; 
 
7.10. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não 
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por 
problemas que venham a ocorrer; 
 
7.11. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e/ou municipal; 
 
7.12. Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações do 
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de Segurança e 
Medicina do Trabalho, assim como as orientações de prevenção de incêndio nas 
dependências do Contratante; 
 
7.13. Indicar, quando da assinatura do Contrato, representante da Contratada com 
endereço, telefone fixo, celular de contato da sede da empresa ou do escritório de 
representação na cidade onde os serviços serão prestados; 
 
7.14. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, 
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
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7.15. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente 
dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de 
forma meticulosa e constante; 
 
7.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Administração; 
 
7.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme exigência legal; 
 
7.18. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas 
e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; 
 
7.19. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais 
causados por seus empregados, dolosa ou culposamente, aos bens da Administração e/ou 
de terceiros; 
 
7.20. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias que venham a 
ser causados por seus empregados ou preposto, a terceiros ou ao próprio local de serviço, 
desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o Art. 70 da Lei n.º 
8.666/93; 
 
7.21. Ressarcir o Contratante dos prejuízos causados pelos seus empregados ao patrimônio 
público e/ou a terceiros quando da execução dos serviços contratados, independentemente 
de dolo ou culpa destes. Em não sendo possível a substituição do bem danificado ou 
extraviado, a Administração poderá autorizar o ressarcimento em espécie, promovendo 
previamente, nesta hipótese, a apuração do valor de mercado atualizado do bem, para 
efeito de recolhimento da importância respectiva aos cofres públicos; 
 
7.22. Manter o pagamento das obrigações trabalhistas devidas aos seus empregados, 
rigorosamente em dia; 
 
7.23. A par das obrigações anteriormente descritas, a Contratada também deverá: 
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7.24. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços objeto desta licitação, tais como:  
 
a) salários; 
   
b) seguros de acidentes; 
 
c) taxas, impostos e contribuições; 
 
d) indenizações; 
 
e) vale-refeição; 
 
f) vale-transporte; e 
 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
 
7.25. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, 
com o fim de constatar a efetiva execução do serviço e verificar as condições em que está 
sendo prestado; 
 
7.26. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em 
consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993;  
 
7.27. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração do CREA-SC, bem, assim, impedir que o 
empregado que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantido 
ou retorne ao trabalho na unidade; 
 
7.28. À Contratada cabe ainda assumir a responsabilidade por: 
 
7.28.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante; 
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7.28.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho quando, em ocorrências dessa espécie, forem vítimas seus 
empregados durante a execução dos serviços constantes neste contrato, ainda que 
acontecido em dependência do Contratante; 
 
7.28.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada 
à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 
 
7.28.4. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 
 
7.29. São expressamente vedadas à Contratada: 
 
7.29.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, 
ativo ou aposentado há menos de 05 (cinco) anos; 
 
7.29.2. A veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Contratante. 
 
8. DOS DEVERES DO CONTRATANTE 
 
8.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para esse 
fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. Tal fiscalização, em hipótese 
nenhuma, atenua ou exime de responsabilidade a empresa contratada; 
 
8.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às dependências do 
Contratante para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados; 
 
8.3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações dentro dos prazos e das condições estabelecidas no Contrato; 
 
8.4. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no Contrato 
decorrente da presente contratação; 

15/12/2021 as 14:53:30 por Patricia Balsini Francalacci - Coordenador AICOM, Matricula: 327.

mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC 

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
2020.

 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Bairro Itacorubi – 88034-001 – Florianópolis/SC 
(48) 3331.2000 - creasc@crea-sc.org.br – www.crea-sc.org.br 

 
 

 

 

 

 
8.5. Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos 
serviços; 
 
8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações; 
 
8.7. Comunicar à Contratada as ocorrências para que efetue medidas corretivas; 
 
8.8. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à realização do objeto do 
Contrato; 
 
8.9. Informar à Contratada os responsáveis pela fiscalização e pelo acompanhamento dos 
serviços; 
 
8.10. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto 
à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos fortuito e de força 
maior, justificados e aceitos pelo CREA-SC, não deverão ser interrompidos; 
 
8.11. Verificar regularmente os preços praticados pela Contratada, de forma a obter um 
histórico para fins de avaliação quanto à oportunidade e à conveniência da manutenção do 
Contrato existente, e assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os 
praticados no mercado, de modo a garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos 
para o CREA-SC; 
 
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. Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas 
atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência. 
 
9. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
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9.1. A Contratada deverá apresentar mensalmente ao Fiscal do Contratante, para fins de 
liquidação e pagamento, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao da prestação do 
serviço, nota fiscal/fatura referente aos serviços executados no mês anterior, em 02 (duas) 
vias, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição 
previdenciária no prazo estabelecido no art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.212/91 e 
alterações posteriores.  
 
9.2. 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, 
contados da data da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos 
comprobatórios, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada. 
 
9.3. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao 
Fiscal do Contrato ou a outro servidor expressamente designado para esse fim. A 
comprovação se dará pela entrega das fichas de visita semanais devidamente preenchidas e 
rubricadas pelo funcionário que acompanhou o serviço e relatório mensal descritivo das 
condições de operação do sistema assinado pelo Responsável Técnico da empresa;  
 
9.4. 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. 
 
9.5. 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. 
 
9.6. Para efeito de pagamento mensal, 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. 
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9.7. 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 após a 
comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos 
encontram-se em dia. 
 
9.8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do Contrato. 
 
9.9. O Contratante somente efetuará o pagamento após a atestação, pelo Fiscal do 
Contrato, de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do 
Contrato.  
 
9.10. 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 titulo de ISS (Impostos sobre Serviços), conforme legislação municipal 
específica. 
 
9.11. 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. 
 
9.12. Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão Contratante, este será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
9.13. 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. 
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9.14. 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.  
 
10. DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1. Menor Preço Global. 
 
10.2. Adotar-se-á a modalidade da Dispensa de Licitação, na forma Eletrônica, com 
fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante a 
utilização do Sistema de Dispensa Eletrônica instituído pela Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 67, de 8 de julho de 2021.  
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta do 
Elemento de Despesa Orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.04.09.005 – Serviços de Informática. 
 
12.  DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.1. É vedada a subcontratação dos serviços ora contratados.  
 
O presente Termo de Referência foi elaborado pela Assessoria de Imprensa e Comunicação 
do CREA-SC, 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, 14 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Jorn. PATRÍCIA FRANCALACCI 
Coordenadora da Assessoria de Imprensa e Comunicação do CREA-SC 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SITES CREA-SC E CREAJR-SC  

E GESTÃO DE E-MAIL MARKETING CREA-SC 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar visa viabilizar a contratação dos serviços de hospedagem, suporte técnico 

especializado, manutenção e gestão de e-mail marketing para os portais do Crea-SC e Creajr-SC, a fim de manter a 

continuidade no provimento de serviços essenciais, informações e notícias aos profissionais, empresas, estudantes e 

outros públicos do sistema, conforme condições, especificações, exigências e estimativas estabelecidas neste 

instrumento. 

1.2. Aplicar-se-á no presente Estudo o disposto na Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, que dispõe 

sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços 

e obras, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

1.3. A demanda da aquisição desses serviços parte da necessidade de manter a disponibilidade dos sites do Crea-

SC e Creajr na rede, possibilitando acesso aos usuários de todos os serviços, informações e comunicações 

veiculadas pelo Conselho. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Os sites do Crea-SC e do Creajs-SC são os portais de comunicação com os profissionais, empresas e estudantes 

e toda sociedade, trazendo informações importantes além de diversos serviços essenciais ao exercício das 

atividades profissionais e acadêmicas e ao cumprimento de suas obrigações. 

2.2 O atual quadro funcional do Crea-SC bem como sua estrutura tecnológica não possuem a expertise necessária e 

não são suficientes para que os serviços objeto deste pleito possam ser executados diretamente pelo Conselho. 

2.3 A hospedagem dos sites fora do ambiente do Crea-SC garante maior segurança dos dados, minimizando riscos e 

possíveis ataques aos servidores do Conselho. 

2.4 A manutenção e suporte a esses sites são de extrema importância para garantir que esses serviços estejam em 

pleno funcionamento e em constantes melhorias em tempo integral. 
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2.5 A newsletter do Crea-SC é um serviço de extrema importância aos profissionais, mantendo-os informados a 

respeito de todas as atividades do Conselho. O envio por um servidor externo é necessário para não sobrecarregar o 

servidor interno, evitando prejuízos ao mesmo e garantindo que a entrega da newsletter seja efetivamente realizada. 

 

3. DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

3.1. Adotar-se-á a modalidade da Dispensa de Licitação, na forma Eletrônica, com fundamento no art. 75, inciso II, da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante a utilização do Sistema de Dispensa Eletrônica instituído pela 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021.  

3.2. Deverá ser adotado o critério de julgamento do menor preço global.  

 

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

I 

Hospedagem 

 Site Crea-SC 

www.crea-sc.org.br 

(valor por mês) 

ESPECIFICAÇÃO 

Hospedagem de website em servidor com os requisitos mínimos a seguir: 

- Quad core 2.5 Ghz; 

- 1TB de Disco Rígido;  

- 8GB de memória RAM; 

- 100 Mbps Uplink;  

- 15 TB de transferência/Mês; 

- 2 IPs Dedicados; 

- cPanel gratuito. 

II 

Hospedagem  

Site Creajr-SC 

http://www.creajr-sc.org.br 

(valor por mês) 

ESPECIFICAÇÃO 

Hospedagem de website em servidor com os requisitos mínimos a seguir: 

- 4 vCores; 

- 160GB SSD; 

- 8GB de memória RAM; 

- 100 Mbps Uplink; 

- 1 TB de transferência/Mês; 
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- 1 IP Dedicados; 

- cPanel gratuito. 

III 

Manutenção e Suporte 

Técnico site Crea-SC 

(valor por hora) 

ESPECIFICAÇÃO  

 

Mínimo 5 horas/mês – horas cumulativas: podem ser utilizadas nos meses 

subsequentes caso não utilizadas no mês em curso. 

 

Manutenções sob demanda: 

- Correções, ajustes, criação e/ou auxílio para modificação de 

funcionalidades no site e em seu painel de administração no 

Wordpress incluindo, por exemplo, novos menus, novas categorias, 

tabelas, formulários, novas páginas, etc; 

 

Procedimentos para garantir a segurança completa do site e servidor: 

- Backups *(Backups Diários Incrementais e um Full Semanal);  

- Backup inicial de arquivos, periódico de banco de dados e dados 

de acesso; 

- Detalhamento dos serviços de segurança de servidor: 

- Tratamento de diretivas de segurança;  

- Desenvolvimento de barreiras contra ataques e invasões diversos; 

- Utilização de servidor de detecção de intrusão e prevenção de 

ataques; 

 

Manutenções preventivas  

- Antecipação de problemas;  

- Atualização/implementação de componentes e funcionalidades, 

- Atualização de tecnologias, plug-ins, módulos, versões de 

linguagem de programação e versões de banco de dados quando 

necessário; 

 

Manutenções corretivas  

- Eliminação de vírus 

- Restabelecimento do website em caso de ataques ao servidor;  
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Outros serviços: 

- Otimização de banco de dados; 

- Monitoramento e análise de performance;  

- Adaptações no website em caso de mudanças no ambiente de 

hospedagem (os servidores alteram suas configurações 

constantemente o que acarreta mal funcionamento de 

componentes);  

- Testes de funcionamento dos formulários; 

- Tratamento de memória cache para melhor velocidade de 

carregamento; 

- Utilizar boas práticas de programação e ajustes que irão contribuir 

para a escalada do ambiente digital nos principais buscadores 

(Google, Bing, Yahoo); 

- Garantia de bom funcionamento da plataforma como um todo; 

- Sugestões de melhorias; 

- Apoio à equipe interna do CREA-SC no que tange a todos esses 

serviços e explicações pontuais sobre ajustes e implementações 

realizadas.  

IV 

Manutenção e Suporte 

Técnico site Creajr-SC 

(valor da hora on demand) 

ESPECIFICAÇÃO  

 

Mínimo 4 horas/mês – horas cumulativas: podem ser utilizadas nos meses 

subsequentes caso não utilizadas no mês em curso. 

Manutenções sob demanda: 

- Correções, ajustes, criação e/ou auxílio para modificação de 

funcionalidades no site e em seu painel de administração no 

Wordpress incluindo, por exemplo, novos menus, novas categorias, 

tabelas, formulários, novas páginas, etc; 

- Gerenciamento dos usuários cadastrados e sistema de carteirinhas 

dos estudantes. 

 

Procedimentos para garantir a segurança completa do site e servidor: 

- Backups *(Backups Diários Incrementais e um Full Semanal);  

- Backup inicial de arquivos, periódico de banco de dados e dados 

de acesso; 
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- Detalhamento dos serviços de segurança de servidor: 

- Tratamento de diretivas de segurança;  

- Desenvolvimento de barreiras contra ataques e invasões diversos; 

- Utilização de servidor de detecção de intrusão e prevenção de 

ataques; 

 

Manutenções preventivas  

- Antecipação de problemas;  

- Atualização/implementação de componentes e funcionalidades, 

- Atualização de tecnologias, plug-ins, módulos, versões de 

linguagem de programação e versões de banco de dados quando 

necessário; 

 

Manutenções corretivas  

- Eliminação de vírus 

- Restabelecimento do website em caso de ataques ao servidor;  

 

Outros serviços: 

- Otimização de banco de dados; 

- Monitoramento e análise de performance;  

- Adaptações no website em caso de mudanças no ambiente de 

hospedagem (os servidores alteram suas configurações 

constantemente o que acarreta mal funcionamento de 

componentes);  

- Testes de funcionamento dos formulários; 

- Tratamento de memória cache para melhor velocidade de 

carregamento; 

- Utilizar boas práticas de programação e ajustes que irão contribuir 

para a escalada do ambiente digital nos principais buscadores 

(Google, Bing, Yahoo); 

- Garantia de bom funcionamento da plataforma como um todo; 

- Sugestões de melhorias; 

- Apoio à equipe interna do CREA-SC no que tange a todos esses 

serviços e explicações pontuais sobre ajustes e implementações 
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realizadas. 

V 

Gestão de E-mail marketing 

Crea-SC 

(valor por mês) 

Fornecimento de gateway SMTP para disparo de e-mails 

- Pacote para disparo de 400 mil e-mails por mês, expansível até 

600.000 e-mails. 100 mil usuários cadastrados na base. 

 

Outros serviços como: 

- Higienização da base e-mails; 

- Suporte para criação, correções e configurações no layout, estrutura e 

funcionalidades do sistema de e-mail e newsletter, incluindo listas de e-

mails; 

- Configurações da conta da plataforma escolhida, com definição de e-

mail disparador; 

- Possibilidade de criação de diversas listas de e-mail, segmentadas por 

tipos de público e suas diferentes características; 

- Plataforma escolhida deve ter relatório de acesso semanal e mensal, 

de fácil manuseio. 

 

VI 
Envio adicional de  

E-mail Marketing Crea-SC 

 Valor unitário de envio de e-mail marketing (para envio que excede 

o pacote anteriormente citado) 

VII 

Migração de  

Dados Site Crea-SC 

(valor por serviço) 

 Migração dos dados e configuração do ambiente para perfeito 

funcionamento do website no novo servidor. 

VIII 

Migração de  

Dados Site Creajr-SC 

(valor por serviço) 

 Migração dos dados e configuração do ambiente para perfeito 

funcionamento do website no novo servidor. 

IX Atendimento das demandas 

 Ao menos 1 profissional responsável pelos serviços de manutenção 

de cada um dos sites ou uma equipe adequada para realização de 

serviços simultâneos nos dois sites, caso necessário. 

 

5. DA MEDIÇÃO DE CUSTO 

5.1. Os preços unitários, totais e global máximos para a presente contratação estão demonstrados no quadro a 

seguir: 
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Item Descrição Unid. Quant. Valor Estimado Máximo 

Unitário Total 

 

I 

Hospedagem 

 Site Crea-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ 1.482,28 

 

R$ 1.482,28 

 

II 

Hospedagem  

Site Creajr-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ 746,06 

 

R$ 746,06 

 

III Manutenção e Suporte 

Técnico site Crea-SC 

 

Hora 

 

01  

(mínimo 05 horas/mês 

cumulativas 

 

R$ 678,56 

 

R$ 678,56 

 

IV Manutenção e Suporte 

Técnico site Creajr-SC 

 

Hora 

 

01  

(mínimo 04 horas/mês 

cumulativas 

 

R$ 542,85 

 

R$ 542,85 

 

V 

Gestão de E-mail marketing 

Crea-SC 

 

Mês 

 

01 

 

R$ 1.640,18 

 

R$ 1.640,18 

 

VI 

Envio adicional de  

e-mail marketing Crea-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 116,82 

 

R$ 116,82 

 

VII 

Migração de  

Dados Site Crea-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 960,00 

 

R$ 960,00 

 

VIII 

Migração de  

Dados Site Creajr-SC 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 826,66 

 

R$ 826,66 

 

IX 
Atendimento das demandas 

 

unidade 

 

01 

 

R$ 0,00 

 

R$ 0,00 

Valor Global Máximo Estimado  R$ 6.993,41 

 

5.2. Os valores acima foram obtidos por meio de pesquisa de preços realizada conforme os parâmetros definidos na 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021, tendo sido considerados os preços obtidos junto a 

fornecedores e sítios eletrônicos especializados (art. 5º, incisos III e IV), sendo realizada a média dos valores obtidos 

(art. 6º).  

 

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Conforme requisitos estabelecidos no item 4 deste Estudo Técnico Preliminar. 
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6.2. Não há necessidades de adequação do ambiente para execução contratual e não há necessidades de recursos 

materiais adicionais para execução contratual. 

6.3. O prazo máximo de entrega dos itens objeto deste ETP é de 15 (quinze) dias corridos, todos a contar da data da 

assinatura/do recebimento, pela Contratada, do(s) Contrato(s)/ou outro(s) instrumento(s) hábil(eis). 

6.4. Para cumprir todas as atividades previstas, a Contratada deverá empregar equipe técnica capacitada e 

certificada, visando atuação profissional e eficiente. 

6.5 Para a execução do Contrato, será implementado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de 

responsabilidade. Esse conceito define o Contratante como responsável pela gestão do Contrato e pela atestação da 

aderência aos padrões de qualidade exigidos dos produtos e serviços entregues, e a Contratada como responsável 

pela execução operacional dos serviços e gestão de seus recursos humanos e físicos. 

6.6 Os serviços deverão ser executados remotamente a partir das dependências da empresa Contratada através de 

acesso por Internet de forma segura, e quando necessário presencialmente na sede do CREA-SC localizada na Rod. 

Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis - SC. 

6.7 Cabe à Contratada responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de culpa 

ou dolo de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração ou ressarcimento, dentro de 30 

(trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça no prazo estipulado, ao 

Contratante reserva-se o direito de descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos, sem prejuízo de 

poder denunciar a Contratada de pleno direito. 

6.8  Os serviços devem estar disponíveis para acionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, de segunda a sexta-feira, sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. A execução dos serviços 

ocorrerá, em condições normais, em dias úteis, de forma remota no período compreendido entre 07h e 22h. 

Excepcionalmente, e em comum acordo entre Contratada e Contratante, serviços poderão ser realizados em horário 

noturno e em dias úteis e não úteis. Apenas chamados de severidade ALTA poderão ser abertos fora do horário 

normal de funcionamento do CREA-SC (segunda-feira à sexta-feira das 07h às 22h). 

6.9 Deverá ser acordado entre as partes um planejamento inicial dos trabalhos contemplando: 

a) Reunião de alinhamento entre a Assessoria de Imprensa e Comunicação - AICOM do Crea-SC, Coordenação do 

CreaJR-SC e o Responsável Técnico da Contratada, para os devidos preparativos para o início dos serviços, 

b) Relatório detalhado das pendências e necessidades de ajustes atuais a serem feitos;  

c) Listagem prévia das demais atividades necessárias para implementação de melhorias, atualizações e 

configurações.  

d) Estabelecimento de canal de comunicação com possibilidade de abertura, agendamento e controle de chamados, 

documentação, relatórios de atendimento, etc. 
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e) Definição de termos de confidencialidade e política de segurança do CREA-SC, além de procedimentos a serem 

adotados para viabilizar os acessos remotos. 

6.10. A Assessoria de Imprensa e Comunicação - AICOM do CREA-SC e a Coordenação do CreaJR-SC farão a 

supervisão dos trabalhos, auxiliando no fornecimento de informações e acessos. Todas as informações trocadas e 

acordadas entre as partes deverão ser armazenadas e documentadas em meio a ser definido, com acesso exclusivo 

para as equipes da Contratante e Contratada.  

 

7. DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM 

7.1. A demanda para manutenção e hospedagem dos sites do Crea-SC e Creajr-SC tem caráter perene e ininterrupto 

visto que os principais serviços oferecidos aos profissionais e estudantes se dão via esses meios/sistemas de 

comunicação. Os quantitativos foram estabelecidos de acordo com a natureza de cada item, sendo estipulados em 

hora, mês ou por execução de serviço. 

 

8. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

8.1. Pretende-se manter ativos os canais de comunicação entre o Crea-SC/Creajr-SC e seus profissionais, empresas, 

estudantes e toda a sociedade, possibilitando a continuidade na prestação de serviços online vitais a esses públicos 

e suas atividades profissionais e acadêmicas, bem como o acesso à informações, notícias e outros recursos 

relevantes contidos nessas plataformas. 

 

9. DA ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS 

N° Descrição do risco Probabilidade 

de ocorrência 

Impacto Ações de mitigação 

 

1 

 

Dispensa Eletrônica 

fracassar 

 

Baixa 

 

Alto 

Descrever detalhadamente o objeto e 

observar suas especificações de acordo com 

a disponibilidade do mercado. Realizar 

pesquisa de mercado satisfatória. 

 

2 

Demora nos 

procedimentos das fases 

interna e externa da 

licitação 

 

Média 

 

Alto 

Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo 

suficiente para a tramitação do processo, 

obedecendo todos os prazos legais. 

 

3 

Contratada não fornecer 

os materiais ou não 

 

Baixa 

 

Alto 

Definir critérios de aceitação do objeto com 

mais rigor; estabelecer sanções para os 
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cumprir os prazos 

estabelecidos 

casos de descumprimento das regras do 

edital e do contrato. 

 

4 

Empresa contratada não 

executar o serviço 

conforme contrato 

 

Baixa 

 

Alto 

Definir critérios de aceitação do objeto com 

mais rigor; estabelecer sanções para os 

casos de descumprimento das regras do 

edital e do contrato, especialmente para os 

tipos comuns de não conformidades. 

 

10. DA CONCLUSÃO 

10.1. Com base nas informações levantadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação 

é razoável e possui viabilidade de sucesso, nos termos do inciso XIII do artigo 7º da Instrução Normativa nº 40, de 22 

de maio de 2020. 

 

Florianópolis/SC, 14 de dezembro de 2021. 

 

 

PATRÍCIA BALSINI FRANCALACCI 

   Coordenação Assessoria de Imprensa e Comunicação Crea-SC 
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