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EDITAL 
  

 

PREGÃO PRESENCIAL  2ª REPUBLICAÇÃO Nº 002/2022 
 

 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 18ª REGIÃO - SERGIPE 
(CRESS-SE), por intermédio de sua Pregoeira e equipe de apoio, designados pela 
Portaria n.º 09 de 08 de outubro de 2021, nos autos, torna público e faz comunicar aos 
que interessar possam que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO por lote. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, 
de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, ao Decreto nº 8.538/2015 e, 
subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 1993, assim como à legislação correlata, e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial. 
 
 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote. 
 
 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO: Até às 09:00 hs  do dia 
28 de abril  de 2022. 
 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 09:00 hs  do dia 28 de abril  de 
2022. 
 
 

 
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, situada a Rua Dom José Thomaz, nº 
683, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-090. 
 

CONTATO: Tel. (79) 3211-4991 - (79) 3214-3487   

 

E-MAIL: licitacao@cress-se.org.br   
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1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio do CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 18ª REGIÃO - SERGIPE (CRESS-SE), 
www.cress-se.org.br, ou solicitado à Pregoeira ou equipe de apoio na sede do Conselho, 
no horário de 08h às 12h de Segunda-Feira à Sexta-Feira, mediante pagamento pelas 
cópias reprográficas.  
 
1.2. Se, por qualquer motivo, não houver expediente no CRESS-SE no dia agendado 
para abertura da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, fica 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, independente de 
comunicação.  
 
1.3. Das decisões da Pregoeira dar-se-á publicidade no sítio oficial do CRESS-SE, salvo 
em relação àquelas cuja publicação e ciência puderem ser feitas diretamente às 
licitantes presentes na sessão pública, principalmente, quanto ao resultado de:  
 

1.3.1. Julgamento da licitação;   
 

1.3.2. Recursos porventura interpostos.  
 
1.4. Os esclarecimentos e decisões, quanto à impugnação e recursos, serão divulgados 
no sítio oficial do CRESS-SE, www.cress-se.org.br, ficando as licitantes, desde já, 
cientes que a publicidade ocorrerá exclusivamente no referido local.   
 
1.5. A participação na licitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
Edital importa em total e irrestrito conhecimento e aceitação das condições estatuídas, 
ou seja, os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, 
posterior reclamação.  
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Contratação de empresa especializada prestação de serviços aplicados à tecnologia 
da informação, compreendendo as atividades de desenvolvimento do site do Conselho 
Regional de Serviço Social – CRESS da 18ª região/se, conforme especificações 
constantes no termo de referência do edital. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar desta licitação aquelas que estejam enquadradas na condição de 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).  
 
3.2 Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a todas as 
exigências estabelecidas, não sendo admitida, seja a que título for, a participação de 
dirigentes, conselheiros e colaboradores do CRESS-SE, inclusive familiares, na forma 
prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.  
 
3.3. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e submissão 
às condições estatuídas nesse Edital.  
 
3.4. A licitante deverá comprovar, por meio de contrato ou estatuto social, que 
desempenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame.  
 
3.5. Não será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, declaradas 
suspensas do direito de licitar e/ou contratar com o CRESS-SE ou, ainda, declaradas 

mailto:cress-se@cress-se.org.br
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inidôneas, pela Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 
bem como as que estiverem em regime de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; ou que sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si.  
 
3.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação 
do licitante.  

 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 
 
4.1. Cada licitante apresentar-se-á com um ou mais representante legal que, 
credenciado, será o único admitido a intervirá nas fases do procedimento licitatório.  
 
4.2. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de um licitante. Caso ocorra, o 
primeiro credenciamento prevalecerá e a outra licitante ficará sem representação.  
 
4.3. Para fins de credenciamento o representante legal comparecerá à sessão pública 
munido de documento de identidade e documentação relativa ao registro comercial, ato 
constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrados nos órgãos 
competentes, e, quando couber, documento de eleição dos administradores e decreto de 
autorização de empresa estrangeira no País, na forma da legislação aplicável.  
 
4.4. No ato do credenciamento deverá apresentar, ainda:  
 

4.4.1. Declaração de credenciamento, ANEXO II, outorgando poderes para o 
representante manifestar-se em qualquer fase desta licitação, notadamente para 
formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer, renunciar ao 
direito de recorrer, enfim, para representar a licitante em todo e qualquer ato 
inerente à licitação durante a sessão pública e demais fases da licitação;  

 
4.4.2. Procuração, pública ou particular, outorgando poderes para atuar neste 
Pregão, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção 
de recorrer, renunciar ao direito de recorrer, enfim, para representar a licitante em 
todo e qualquer ato inerente à licitação durante a sessão pública e demais fases;  

 
4.4.3. No ato do credenciamento deverá ser entregue à Pregoeira a declaração de 
credenciamento ou a procuração e a declaração de habilitação.  

 
4.5. Os documentos que não possuam data de validade deverão ter sido emitidos, no 
máximo, nos 30 (trinta) dias anteriores à data prevista para a realização da sessão 
pública.  
 
4.6. Na hipótese de os documentos de credenciamento encontrarem-se dentro dos 
envelopes da proposta ou habilitação, poderão ser retirados pelo próprio representante 
que deverá, ato contínuo, lacrar novamente o envelope e zelar, durante esse 
procedimento, pelo sigilo da proposta.  
4.7. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante ou membro 
da equipe de apoio tirar cópia de documentos porventura retirados dos envelopes.  
 
4.8. As licitantes poderão apresentar os documentos em cópia simples que, cotejados 
com os originais, serão declarados autênticos pela Pregoeira ou equipe de apoio.  
 
4.9. O credenciamento encerrar-se-á com a declaração pela Pregoeira de não mais 
haver credenciamento a ser realizado, encerrando, assim, essa fase, não sendo 
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permitido, a partir deste momento, o ingresso de outros licitantes no recinto com o 
propósito de participar do certame.  
 
4.10. Após o encerramento da fase de credenciamento a Pregoeira dará início ao 
recebimento dos envelopes de proposta e habilitação dos proponentes.  
 
5 – DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
5.1. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de preço 
deverão ser apresentados simultaneamente, em invólucros distintos e lacrados, fazendo 
constar na parte frontal as informações necessárias quanto a correta identificação e 
individualização dos mesmos.  
 
5.2. A  Pregoeira poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências a fim de 
esclarecer ou complementar a instrução dos autos, vedada a inclusão de documentos ou 
informações que deveriam ser apresentados no tempo devido.  
 
5.3. Os envelopes não abertos durante a sessão pública ficarão sob a guarda da 
Pregoeira e equipe de apoio, devidamente lacrados e rubricados pelos presentes à 
sessão pública, até a finalização da licitação.  
 
5.4. O CRESS-SE poderá revogar a licitação até a assinatura do contrato sem que caiba 
ao proponente direito a indenização e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver 
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento que desabone 
a idoneidade ou capacidade financeira, jurídica, técnica, administrativa, regularidade 
fiscal e trabalhista ou qualquer outra disposição legal ou constante do Termo de 
Referência.  
 
5.5. Serão admitidas propostas e/ou documentos que apresentem vícios ou erros 
evidentes, de natureza meramente formal, desde que estes não se relacionem a 
questões substantivas ou que sua correção não viole os princípios da isonomia e da 
transparência.  
 
 
6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
6.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

6.1.1. Documentação relativa ao registro comercial, ato constitutivo, contrato social ou 
estatuto, devidamente registrados nos órgãos competentes, e, quando couber, 
documento de eleição dos administradores e decreto de autorização de empresa 
estrangeira para funcionamento no País, na forma da legislação aplicável.  
 

6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa. 
 

6.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades empresárias ou cooperativas. 

 
6.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

 

6.2.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF.  

 

mailto:cress-se@cress-se.org.br
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6.2.2. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal. 

 

6.2.3. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, emitido pela Caixa Econômica Federal.  

 
6.2.4. Prova de Regularidade Trabalhista por meio de apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas.  
 

6.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 
6.3.1. A licitante deverá apresentar, ainda, a Certidão Negativa de falência 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

6.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
6.4.1. A licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade 

técnica, nos moldes do art. 30, II, da Lei nº 8.666/1993, e cujas 
atividades sejam pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto do presente Termo de Referência, 
expedidos por entidades pública ou privada.  

 
6.4.2. O atestado deverá comprovar a prestação de serviços, a contento, dos 

serviços compatíveis com o objeto deste Edital, em quantidades, prazos 
e características.  

 

6.5. DAS DECLARAÇÕES:  

 

6.5.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para 
habilitação e sujeita-se aos termos e condições da licitação.  

 
6.5.2. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.  

 

6.5.3. Declaração do proponente que não está suspenso do direito de licitar e 
não tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade do 
Governo Federal, Estadual e Municipal.  

 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. A proposta deverá ser apresentada em original, impressa por qualquer processo 
eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem 
constar: 
 

7.1.1. Ser impressa em papel timbrado com a razão social e carimbo do CNPJ, 
endereço, número de telefone, fac símile, correio eletrônico, código de 
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endereçamento postal, data e assinatura do representante legal, banco que 
possui conta, números da agência e conta corrente para efeito de posterior 
pagamento, bem como a qualificação do responsável pela assinatura do 
contrato;  

7.1.2. A especificação do objeto de forma clara, minuciosa e completa;  
7.1.3. Conter a descrição detalhada do objeto licitado e o valor unitário mensal e total 

dos serviços. Em caso de divergência entre os valores unitário e total, serão 
considerados os valores por extenso. 
 

7.1.4. Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da realização da sessão pública. Caso referido prazo não 
esteja expressamente indicado na proposta será considerado de 60 (sessenta) 
dias. 
 

7.2. Serão classificadas e consideradas aptas a participar da fase seguinte a licitante 
que ofertar o menor preço (maior desconto) e aquelas que apresentarem 
propostas com preços até 10% superiores àquela ou, não as havendo, as 3 
(três) propostas mais vantajosas para nova disputa por meio de lances verbais e 
sucessivos de valores distintos e decrescentes até a declaração de 
encerramento pela Pregoeira.  
 

7.3. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.  

 
7.4. A Pregoeira convidará as licitantes classificadas, de forma individual e 

sequencial, para apresentarem lances verbais, a começar pelo autor da 
proposta classificada como de maior preço, seguido dos demais em ordem 
decrescente e observado o disposto no item 7.2.  

 
7.5. O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta 

escrita de menor preço (maior desconto); os demais lances deverão cobrir o 
lance de menor valor (maior desconto).  

 
7.6. A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no item 7.5, quando 

convocada pela Pregoeira, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo 
se a totalidade dos licitantes também não oferecer lance.  

 
7.7. A Pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo total e 

individual, bem como percentual mínimo para redução dos lances, mediante 
prévia comunicação às licitantes e expressa menção dos critérios na ata da 
sessão.  

 
7.8. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão da licitante dos 

demais lances e a manutenção do último valor ofertado para efeito de 
ordenação de preços.  

 
7.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando não houver mais 

interesse dos participantes em lançar ou extrapolado o limite estabelecido pela 
Pregoeira, nos moldes do item 7.6.  
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7.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a 
classificação final far-se-á pela ordem decrescente dos valores propostos, 
considerando os descontos ofertados.  

 
7.11. Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta apresentada 

pela licitante que ofertou melhor preço (maior desconto) quanto ao objeto 
definido neste Edital e preço apresentado, decidindo motivadamente a respeito.  

 
7.12. Será considerada como mais vantajosa a proposta da licitante que ofertar o 

menor preço global (maior desconto), observadas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório.  

 
7.13. No intuito de obter melhor preço, a Pregoeira poderá negociar diretamente com 

a licitante que apresentou a proposta de menor preço (maior desconto).  
 

7.14. No caso de não se realizarem lances verbais será verificada, para fins de 
negociação, a conformidade entre a proposta escrita de menor preço (maior 
desconto) e o valor estimado para a contratação, conforme estimado no Termo 
de Referência. 

 
7.15. A  Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta 

de menor preço (maior desconto), no sentido de que seja obtido melhor preço:  
 

7.15.1. No caso do item 7.13;  

7.15.2. Se o menor preço apresentado estiver em desacordo com o estimado 

no Termo de Referência;  

7.15.3. Quando encerrada a etapa competitiva a Pregoeira vislumbrar a 

possibilidade de redução do valor da proposta classificada em 

primeiro lugar;  

7.15.4. Se não for aceita a proposta de menor preço;  

7.15.5. A licitante for considerada inabilitada.  

 
7.16. Se a proposta da licitante detentora do menor preço não for aceitável ou 

desatender às exigências deste instrumento a Pregoeira examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração da proposta que se 
coaduna com as condições estabelecidas neste Edital e passará às fases 
seguintes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
da licitante que atenda às condições estabelecidas.  
 

7.17. Para efeito de adjudicação, a licitante vencedora obriga-se a fornecer, no prazo 
de até 48h (quarenta e oito horas), contado do final da sessão pública, desde 
que não seja possível fazê-lo na própria sessão, a planilha de formação de 
preço readequada aos novos valores unitários e totais, sob pena de aplicação 
das sanções previstas.  
 

7.18. A planilha deverá ser encaminhada a(o) Pregoeira(o) no endereço: Rua Dom 
José Thomaz, nº 683 - Bairro São José - Aracaju/SE - CEP: 49015-090, 
Aracaju/SE. 
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7.19. Será desclassificada a licitante que apresentar proposta:  
7.19.1. Que contiver objeto diverso ou insuficiente;  

7.19.2. Não atender às exigências estatuídas neste Edital ou no Termo de 

Referência;  

7.19.3. Apresentar valores irrisórios ou zero, incompatíveis com os preços de 

mercado acrescidos dos respectivos custos, além de preços excessivos 

ou manifestamente inexequíveis.  

 
7.20. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Termo de 

Referência ou neste Edital.  

 
7.21. Se a vencedora da licitação for cooperativa de trabalho, deverá apresentar no 

prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de adjudicação do objeto, os 
novos preços mensal e total para a contratação, a partir do valor total final 
obtido no certame.  

7.22. O valor estimado dos serviços é de R$ 4.050,00 o lote. 

 
CAPÍTULO 8. DA IMPUGNAÇÃO 
 
8.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste certame, por meio do endereço eletrônico licitacao@cress-
se.org.br, sob pena de decair do direito, devendo dirigir-se ao Pregoeira e indicar 
a modalidade de licitação, o número, as razões, além da qualificação do 
requerente.  
 

8.2. A apreciação será realizada pela Pregoeira e equipe de apoio, com o auxílio da 
área demandante, na forma e prazos previstos em lei.  

 
8.3. Acolhida a impugnação e, desde que prejudicial ao válido e regular 

desenvolvimento da licitação, será designada nova data para a realização do 
certame.  

 
8.4. A impugnação tempestiva não impedirá a licitante de participar da licitação.  
 
CAPÍTULO 9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Dos atos praticados pela Pregoeira cabe recurso devendo, obrigatoriamente, o 

representante credenciado manifestar-se sobre a intenção de interpô-lo no final 
da sessão pública com registro em ata da síntese das razões.  
 

9.2. O recorrente deverá apresentar as razões recursais na forma escrita, protocolada 
no CRESS-SE no prazo de 3 (três) dias, a contar do registro da intenção.  

 
9.3. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões no prazo comum de 3 

(três) dias, contados do fim do prazo estabelecido no item 8.2, independente de 
interposição antecipada do recurso.  

mailto:cress-se@cress-se.org.br
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9.4. O recurso terá efeito suspensivo.  
 
9.5. Provido o recurso, a invalidação dos atos praticados alcançará apenas aqueles 

insuscetíveis de aproveitamento. 
  
9.6. Caso a Pregoeira julgue improvido o recurso, após a devida instrução, submetê-

lo-á à consideração da autoridade superior competente a qual proferirá decisão 
definitiva.  

 
9.7. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados em interpor e 

contra-arrazoar o recurso.  
 
CAPÍTULO 10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 
 

10.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de 
Serviço Social da 18ª Região - Sergipe (CRESS-SE). 

 
10.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

CAPÍTULO 11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
11.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da 

assinatura, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, limitada a 60 meses, nos termos do inciso II do art. 57 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

11.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação 
vigente. 

 
CAPÍTULO 12. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 
12.1. Termo de Referência (anexo I).  

12.2. Modelo de termo de credenciamento (anexo II).  

12.3. Modelo de declaração de habilitação (anexo III).  

12.4. Modelo de declaração de trabalho do menor (anexo IV).  

12.5. Modelo de declaração de idoneidade (anexo V).  

12.6. Modelo de declaração para ME e EPP ou Cooperativa (anexo VI)  

12.7. Modelo de planilha de preços (anexo VII)  

mailto:cress-se@cress-se.org.br
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12.8. Minuta de contrato (anexo VIII).  

 

 

Aracaju (SE), 07 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

 
ROBERTA KELLY CARDOSO DE LIMA E SILVA 

Pregoeira 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL /CRESS DA 18ª REGIÃO/SE 
 
 

1. JUSTIFICATIVA: 
 
 
O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/SE) é uma autarquia pública federal 
que tem a atribuição de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício 
profissional do/a assistente social em Aracaju/SE. Para além de suas atribuições, 
contidas na Lei. 8.662/1993, o CRESS/SE vem promovendo, ações políticas para a 
construção de um projeto de sociedade radicalmente democrático, anticapitalista e em 
defesa dos interesses da classe trabalhadoras.  Considerando que o site utilizado por 
este Conselho, encontre-se obsoleto, por não conseguir atender as normas da Lei de 
Acesso à Informação (LAI), bem como a necessidade do CRESS/SE em fazer a 
divulgação institucional e a internet como veículo de busca de informação ser muito 
utilizada na atualidade, tornou-se necessário criar um website com estrutura visual e 
organizacional que permitam ser entendido e acessado com facilidade por seus 
visitantes, faz-se necessário a contratação de empresa especializada para criação do 
website. Frente a necessidade e urgência de contratação de serviços de web designer, o 
CRESS/SE, com observância das disposições contidas na Lei 8666/93, realizará 
licitação para a contratação de pessoa jurídica habilitada para a efetivação dos referidos 
serviços. 
 

2. FINALIDADE: 
 

Realização de certame licitatório para contratação de pessoa Jurídica para prestação de 
serviços aplicados à tecnologia da informação, compreendendo as aitivadades de 
desenvolvimento do site do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS da 18ª 
Região/SE, em conformidade com a Lei 8.666/93, na modalidade Dispensa menorpreço. 
 

3. OBJETO: 
 

Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de serviços aplicados à tecnologia da informação, compreendendo as 
aitivadades de desenvolvimento do site do Conselho Regional de Serviço Social – 
CRESS da 18ª Região/SE, nos termos previstos no presente Termo. 
 

4. VALORESTIMADO: 
 

1- Com base na disponibilidade orçamentária deste Conselho, o preço global 
máximo ofertado para pagamento do serviço licitado é de R$ 
______________________ (_________________) para contrato de 12 meses, 
tendo como parâmetro a pesquisa de mercado realizada, cujo pagamento será 
efetuado em doze parcelas mensais estimadas de R$ 

mailto:cress-se@cress-se.org.br
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______________________________). 
 

2- Não haverá readequação econômico-financeira do contrato, dentro do prazo de 
vigência, exceto se sobrevierem fatos novos, haja vista estar previsto o 
reajustamento anual, bem como  por saber-se que os riscos da atividade 
comercial devem correr por conta daContratada. 

 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
5.1 - A Pessoa jurídica contratada para prestar serviços aplicados à tecnologia da 

informação, compreendendo as aitivadades de desenvolvimento do site do Conselho 
Regional de Serviço Social – CRESS da 18ª Região/SE, desenvolverá as seguintes 
atividades: 
 
a) Desenvolvimento/reformulação do site do CRESS/SE com gerenciamento de 

conteúdo online – migração de conteúdo de fotos e textos para o novo site, 
conforme descrito a seguir: 

 Criar design visual do conteúdo da página web; 

 Planejar a estrutura de forma que o usuário obtenha facilmente a informação ou 
serviço desejado; 

 Planejar um layout atraente e funcional, que facilite a comunicação com o usuário 
através de uma linguagem condizente com o objetivo do site; 
 

 
b) Serviço de levantamento, análise e projeto de distribuição de conteúdo e 

navegação da página web, de acordo com a necessidade específica da 
contratante, conforme descrito a seguir: 

 Auxiliar na definição do público alvo da página web, do objetivo, do serviço 
oferecido e do diferencial para o público; 

 Realizar levantamento e detalhamento dos requisitos funcionais e não-funcionais 
da página web com os usuários; 

 Estruturar os requisitos levantados utilizando uma notação gráfica; 

 Realizar a validação dos requisitos funcionais e não-funcionais documentados 
com os usuários responsáveis; 

 Definir as mídias e os efeitos adicionais que serão utilizados (animações, HTML 
dinâmico, multimídia); 

 Definir e obter o conteúdo da página web; 

 Definir a estrutura de navegação (mapa de navegação) das páginas web; 

 Planejar a usabilidade e acessibilidade das páginas web 
 

c) Manutenção do site (mensal) dos menus existentes e de novos que possam 
surgir, mantendo o bom funcionamento; 
 

 Novo site com layout moderno e dinâmico, bem como responsivo e gerenciável 
com disponibilização de vários menus,  

 Criação de banner publicitário e criação de espaço para inserção 

 Criação de artes para certificados e materiais gráficos 

mailto:cress-se@cress-se.org.br
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 Link para redes sociais e sistema interno 

 Atualização de plugins do wordpress 

 Suporte de segunda a sexta em horário comercial, das 08H às 12h e das 14h às 
18h 

 Adaptação de menus existentes (fale conosco, ouvidoria, Instituição, notícias, 
diretoria, comissões, contato, links redes sociais, portal de transparência) 

 Na sessão de Notícias do site do CRESS-SE, deve haver uma interação do 
desenvolvedor/administrador do site com a Assessoria de Comunicação, para 
alinhar o que for necessário. A única responsabilidade e acesso da Assessoria ao 
site é na sessão de Notícias. 

 Whatsapp com pré-atendimento (menu de atendimento), onde uma das 
alternativas será impressão de boletos, essa será redirecionada para um link 
específico. 

 Formalizar relatório trimestral à Diretoria do CRESS/SE das atividades realizadas 
 

 
d) Para a boa execução dos serviços o/a profissional deverá comparecer no mínimo 

01 (uma) vez por mês à Sede do CRESS 18ª Região e sempre que for 
convocado pela Diretoria do CRESS/SE com vistas à efetivação dos serviços de 
web designer previstos no contrato. 
 
 

Lote 01 ESPECIFICAÇÃO Prazo p/ 
entrega 

Valor período 

Item 1 Desenvolvimento de 
site + migração de site 
antigo para novo 

Até 60 dias R$ Única vez 

Item 2 Manutenção e suporte 
+ criação de peças de 
material gráfico 

 R$ Mensal 

 
 

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
6.1 Das obrigações do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 

18ªRegião/SE: 
 

a) Adimplir o valor pactuado nos termos previstos no contrato; 
b) Fornecer ao contratado todas as informações e documentos necessários à 

realização dos serviços, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita 
consecução dosmesmos; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um representante 
especialmente designado, nos termos da Lei8.666/93; 

d) Cumprir e fazer cumprir integralmente os termos docontrato; 
e) Exercer as prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei 8666/93; 
f) Aplicar sanções ou rescindir o contrato de prestação de serviços, no caso de 

inobservância pelo/a contratada de quaisquer das cláusulas e condições 
estabelecidas nodocumento; 

mailto:cress-se@cress-se.org.br
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g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o 
Contrato; 

h) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação 
dos serviços contratados; 

i) Notificar, por escrito, ao contratado, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços fixando prazo para a suacorreção; 

a) Notificar, por escrito, ao Contratado sobre a aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo- lhe o contraditório e a ampladefesa. 
 
6.2 - Das Obrigações do/a Contratado/a: 

 
a) Cumprir integralmente os termos estipulados no presente Termo de Referencia e 

no contrato, executando-os sobre sua inteira responsabilidade; bem como, as leis, 
regulamentos, determinações e posturas emanadas pelos órgãos competentes; 

b) Comunicar, por escrito, ao CRESS/SE, imediatamente, qualquer falha na 
efetivação ou inexecução dos serviços objeto da presente licitação; bem como, 
todas as ocorrências anormais verificadas na execução do objeto, acrescentando 
todos os dados e circunstâncias julgadas necessárias ao esclarecimento dos 
fatos; 

c) Assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas provocadas no 
desempenho de suas funções, seja ao CRESS/S Eou aterceiros; 

d) Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRESS/SE e/ou terceiros, provocados 
por ineficiência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas pelo mesmo, 
na execução dos serviços, objeto da presentelicitação; 

e) Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com garantia e 
qualidade, atendendo as especificações fornecidas pelo Contratante e entregá-los 
totalmente concluídos; 

f) Manter absoluto sigilo e integral confidencialidade a respeito de todos os dados e 
informações a que tiver acesso quando da execução dos serviços contratados, 
sendo-lhe defeso revelar, divulgar, explorar e ou fornecer a terceiros quaisquer 
dados e/ou informações; 

g) Corrigir erros, lacunas e/ou imperfeições nos serviços contratados, devendo as 
medidas corretivas necessárias serem implementadas pela contratada no prazo 
máximo de 48(quarenta e oito) horas úteis ou em outro prazo concedido 
peloCRESS/SE; 

h) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua 
contratação; 

i) Prestar os serviços, objeto deste contrato, com diligência, prudência e eficácia, 
nos termos, prazos e condições dispostos neste contrato; 

j) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas, tais 
como:, transportes, alimentação, etc devidas no desempenho dos serviços; 

k) Aceitar, integralmente todos os métodos e processos de fiscalização a serem 
adotados pelo CRESS/SE; 

l) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos 
serviçosprestados; 

m) Não utilizar o nome do CRESS/SE ou sua qualidade de contratado/a, em 
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quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões 
de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do Contrato; 

n) Disponibilizar para o CRESS/SE contatos telefônicos; além, de manter 
atualizados o endereço comercial e endereço eletrônico para fins de comunicação 
entre aspartes; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que 
preceitua o art. 65, da Lei Federal8666/93. 

p) Apresentar disponibilidade para realizar viagens, por solicitação do CRESS/SE; 
q) Refazer às suas expensas, o serviço que vier a ser recusado por execução em 

desacordo com as especificações mínimas exigidas e/ou recusado por justo 
motivo pelo CRESS/SE. 

 
7. PRAZO E CONDIÇÕES DEPAGAMENTO: 

 
7.1 O pagamento do valor pactuado no contrato será pago ao contratado/a em 12 (doze) 
parcelas mensais e consecutivas, de mesmo valor. 
7.2 Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária, com crédito em 
conta corrente indicada pelo/a Contratada ou por outro meio previsto na legislação 
vigente, após o atesto da realização dos serviços emitida pelo gestor do contrato 
previsto no Edital e processada segundo a legislação vigente. 
7.3  O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da entrega da 
nota fiscal/fatura, desde que apresentada à documentação completa prevista no contrato 
ao CRESS/SE,após o atesto da execução dos serviços pelo/a fiscal do contrato. 
7.4 Ficará garantido ao contratante proceder com as devidas compensações financeiras 
e penalizações por eventuais atrasos dos serviços prestados, bem como proceder com 
as compensações financeiras em caso de eventuais antecipações de pagamento, 
conforme lhe faculta o Art. 40, XIV, letra ―d‖, da Lei 8.666/93. 
7.5 Sobre os pagamentos efetuados serão retidos na fonte e recolhidos pelo CRESS/SE 
Região os tributos federais, previstos na IN RFB 1234/2012 e na IN RFB Nº 1540/2015, 
e alterações seguintes. 
7.6 Sendo identificada cobrança indevida, havendo erro no Recibo de pagamento de 
Autônomo ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, os fatos serão 
informados à contratada, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 
da reapresentação do Recibo devidamente corrigido. 
7.7 Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento, os fatos serão informados 
à contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento 
de cobrança. 
7.8 Os preços serão fixos e irreajustáveis conforme legislação federal, pelo período de 
12 (doze) meses. 
7.9 Em caso de renovação do contrato, por período superior a doze meses, a critério do 
CRESS/SE e caso haja interesse do contratado, será mantido o mesmo objeto da 
presente licitação e do contrato já em vigor, o qual será reajustado pelo INPC dos 
últimos doze meses que antecederam a renovação, ou outro índice que venha a 
substituí-lo, pela legislação federal. 
7.10 O CRESS/SE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis 
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação 
mais vantajosa. 
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7.11 Sendo identificada cobrança indevida, havendo erro no Recibo de pagamento de 
Autônomo ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, os fatos serão 
informados à contratada, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 
da reapresentação do Recibo devidamente corrigido. 
7.12 Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento, os fatos serão informados 
à contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento 
de cobrança. 
7.13 Para o pagamento o CRESS/SE observará rigorosamente a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada. 
7.14 Os pagamentos poderão ser sustados pelo CRESS 18 ª Região nos seguintes 
casos: 

a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes 
relacionados com os serviços contratados e que, a prejuízo do Contratante, 
possam, de qualquer forma, causar-lhe prejuízos ou colocar em risco a prestação 
dos serviços; 

b) Inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela Contratada; 
c) Erros ou vícios nos Recibos. 

7.15 No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou 
contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da 
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração 
de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, 
com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema 
de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche 
todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei. 
7.16 Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus 
para o Contratante. 
7.17 Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade nos Recibos emitidos, o 
contratante notificará a contratada para que proceda a devida correção, ficando o prazo 
de pagamento interrompido, prosseguindo sua contagem quando do recebimento pelo 
contratante dos documentos devidamente corrigidos. 
7.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, para efeito de pagamento, 
excluirá o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo 
os prazos em dia de expediente do CRESS 18ª Região; 
7.19 Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pelo 
CRESS 18ª Região, o valor devido deverá ser acrescido de atualização monetária e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, 
cabendo a cobrança de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês ou 
6% (seis por cento) ao ano, até o efetivo pagamento. 
7.20 O CRESS 18ª Região não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos com 
ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de 
quaisquer cláusulascontratuais.  
7.21 O CRESS 18ª Região reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 
da atestação, o serviço não estiver de acordo com as especificações exigidas. 
7.22 Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em 
razão da não apresentação da totalidade dos documentos e comprovações relacionados 
nesta cláusula, visto que o prazo para pagamento somente começa a correr após a 
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apresentação da totalidade dos mesmos. 
7.23 O CRESS 18ª Região poderá deduzir do montante a pagar ao contratado os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo mesmo, nos termos do 
contrato. 
7.24 O atraso na apresentação, por parte do contratado, do recibo ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo 
em igual número de dias de vencimento da obrigação do CRESS 18ª Região; 
7.25 Não será aceito sobre qualquer pretexto cobrança bancária ou títulos negociados 
comfactoring. 
7.26 O pagamento do valor pactuado no contrato será pago ao contratado/a em 12 
(doze) parcelas mensais e consecutivas, de mesmo valor. 
 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA  DO CONTRATO 
 

8.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua 
assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por igual período, mediante termos 
aditivos, até o limite de previsto na Lei 8666/93, após a verificação da real necessidade e 
vantagens para o CRESS/SE podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto. 
 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1 Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações, 
decorrentes da presente licitação estão previstos na conta dos recursos das seguintes 
despesas constantes do orçamento vigente e dos próximos orçamentos do CRESS/SE 
na seguinte rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.022. 
 

10. MODALIDADE DOCERTAME: 
 
10.1 A contratação será feita através de procedimento licitatório, na modalidade de 
dispensa, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal nº 8.666/93. 
 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

11.1 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o 
objeto deste Termo de Referência e seusanexos. 
 

12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOSSERVIÇOS 
 

12.1. A prestação dos serviços contratados será acompanhada, fiscalizada e atestada 
sua execução pelo Gestor do Contrato, que será a Coordenadora executiva do Conselho 
Regional de Serviço Social 18ª Região. 
12.2 A Coordenadora executiva do CRESS 18ª Região funcionará como Fiscal 
Administrativa do contrato, auxiliando o gestor do contrato quanto à fiscalização dos 
aspectos administrativos do mesmo. 
12.3  O Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital, seus Anexos e com 
ocontrato. 
12.4 O/A contratado/a ficará obrigada a refazer às suas expensas, o serviço que vier a 
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ser recusado por execução em desacordo com as especificações mínimas exigidas e/ou 
recusado por justo motivo pelo CRESS/SE. 
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

13.1 A inexecução total ou parcial do objeto do contrato a ser firmado com o vencedor, 
por culpa do/a contratado/a acarretará a rescisão do citado instrumento, a critério do 
CRESS 18ª Região e/ou aplicação de penalidades e de multa nos moldes e percentuais 
abaixo, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da suspensão do direito de participar 
delicitações; 
13.2 Constituem motivo para rescisão do Contrato, que será firmado com a licitante 
vencedora, aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93; 
13.3 Além das penalidades especificadas neste instrumento fica sujeita a contratada 
inadimplente às demais sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n°8.666/93; 
13.4 A empresa contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, 
sem prejuízo de responsabilidade civil, as seguintespenalidades: 

a) Advertência escrita quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas como faltas leves aquelas 
que não acarretam prejuízos significativos à execução do objeto delicitação; 

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor total da contratação, por dia de 
irregularidade e/ou por dia de atraso ou falta, da prestação do serviço 
especificado no contrato, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias e 
limitado a 10% do mesmo valor, independentemente das demais sanções 
cabíveis. Após o 10º dia, os serviços poderão a critério do CRESS 18ª Região, 
não mais serem aceitos, configurando-se a inexecução do contrato. Esta quantia 
é reconhecida como líquida, certa e exigível, passível de cobrança via de 
execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventuraexistente; 

c) Multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na 
ocorrência de infração a qualquer outra cláusula ou condição do Contrato, que 
poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções. Esta quantia é 
reconhecida como líquida, certa e exigível, passível de cobrança via de execução 
e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventuraexistente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas 
no Edital e no Contrato e das demais cominaçõeslegais; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alíneaanterior; 

13.5 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, 
será automaticamente descontado do próximo pagamento a que a Contratada fizer jus. 
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será 
cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
13.6 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados danotificação. 
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13.7 As penalidades previstas no Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidascabíveis. 
13.8 A recusa da contratada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido neste 
edital, estando a proposta dentro de sua validade, caracterizará o descumprimento da 
obrigação assumida, fazendo-a decair no direito acontratação. 
13.9 As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações 
contratuais ou que forem decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por 
parte do(a) contratado(a), serão de suaresponsabilidade. 
 

14.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14.1 Os/As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o CRESS 18ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente do resultado do processolicitatório. 
14.2 Disciplinarão o processo licitatório a Lei Federal nº 8.666/93 e suasalterações. 
 
 

Aracaju/SE,    de     de 2022. 
 

  
 

JOSÁ ALOÍSIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Conselheiro 1º Tesoureiro do CRESS/SE  
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ANEXO II 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do   presente   ato,   CREDENCIAMOS   o   (a)   Sr.(a)  
________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de 
Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência 
e domicílio), a participar da licitação instaurada pelo CONSELHO REGIONAL DE 
SERVIÇO SOCIAL 18ª REGIÃO (CRESS/SE), na modalidade Pregão Presencial nº 
XX/2022, na qualidade de representante legal da  
__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº ___________________, sediada na _____________________, representada 
por _____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, 
(residência e domicílio), outorgando plenos poderes ao credenciado para formular 
proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de 
interpor recursos e praticar todo e qualquer ato inerente ao certame licitatório em 
destaque. 
 

Declaro, sob as penas da lei, tratar-se a licitante de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, (UMA OU OUTRA, CONFORME O CASO) nos termos do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. (CONSTAR ESTE PARÁGRAFO SOMENTE 
SE A LICITANTE FOR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
 

 

Local e data. 
 

 

Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 

 

OBSERVAÇÃO: ESTE TERMO DE CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE À 
PREGOEIRA OU EQUIPE DE APOIO FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº_______________, 

(residência e domicílio), DECLARA que cumpre plenamente os requisitos exigidos para 

habilitação, conforme prescreve o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, referente ao Pregão Presencial nº x/201x, promovido pelo Conselho Regional de 

Serviço Social 18ª Região (CRESS/SE), estando ciente das penalidades aplicáveis em 

caso de descumprimento ou declaração inverídica. 

 

 

Local e data. 
 

 

Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREGOEIRA OU 
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EQUIPE DE APOIO FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 
 

 
 
 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº  
_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 

Pregão Presencial nº x/201x, promovido pelo Conselho Regional de Serviço Social 18ª 

Região (CRESS/SE), que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, não empregando menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos, 

estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração 

inverídica.  

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 

termo do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver) 

 
Local e data. 
 

 

Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE 
DE DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº ______________, 

(residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no Pregão Presencial nº 

XX/2021, promovido pelo Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS/SE), 

ser idônea a participar de processo licitatório e contratar com órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal, assim como 

inexistem fatos supervenientes impeditivos de habilitação, estando ciente das 

penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. 

 
Local e data. 
 

 

Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE 
DE DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007 
 
 
 

___________________________ (identificação do licitante), 

inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 

___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de 

Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, DECLARA, sob as 

penas da lei, que é considerada: 
 

□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º 

do artigo 3º do mesmo diploma; 

 
 

OU 
 
 
 

□ cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

15 de junho de 2007; 

 

 

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela 

referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação. 

 
 

LOCAL DE DATA 
 

 

________________________________ 
 

(assinatura do representante) 
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OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PRESIDENTE 
DA CPL FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO. 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO VII MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

A  Empresa________com  sede  na  cidade  de  , na (rua, avenida    etc.)   , nº 
,inscrita no CNPJ/MF sob o nº  ,    neste    ato  representada   por  ,abaixo 
assinado, interessada na prestação do objeto da presente licitação, vem apresentar ao CRESS-SE 
sua proposta de preços, nas seguintes condições: 

 

 

Lote 01 ESPECIFICAÇÃO Prazo p/ 
entrega 

Valor período 

Item 1 Desenvolvimento de 
site + migração de site 
antigo para novo 

Até 60 dias R$ Única vez 

Item 2 Manutenção e suporte 
+ criação de peças de 
material gráfico 

 R$ Mensal 

VALOR TOTAL DO LOTE  
 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. Declaramos que, se vencedores desta licitação e convocados após a sessão 
de disputa, firmaremos o respectivo Contrato e o representante designado para 
acompanhamento deste certame, por meio de Procuração de Credenciamento, 
ou o representante legal, nos termos que dispõem os atos constitutivos desta 
empresa,  o(a)  Sr(a).  (qualificação, identidade, CPF e endereço 
residencial), deverá recebê-lo e providenciar as devidas assinaturas. 
2. Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as condições e regras 
da presente licitação e atendemos a todas as exigências nele contidas. 
3. Declaramos que temos pleno conhecimento das condições e eventuais 
dificuldades da execução dos serviços, bem como de todas as informações 
necessárias à formulação da proposta de preços, estando ciente, desde já, que, 
após a apresentação das propostas de preços, não serão admitidas, em 
hipótese alguma, alegações posteriores quanto à inviabilidade do cumprimento 
das obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades 
técnicas não previstas. 
4. Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da 
data de abertura da sessão pública constante no preâmbulo deste Edital. 
5. Declaramos que nos valores apresentados já estão incluídos todos os custos 
e despesas diretos ou indiretos, bem como os respectivos tributos e encargos, e 
não serão considerados pleitos de acréscimos a estes, a qualquer título, 
devendo os serviços não inclusos no preço ser prestados ao CRESS-SE sem 
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quaisquer ônus adicionais. 
6. Declaramos que aplica-se a esta empresa os dispositivos das Leis 
Complementares nºs 123/2006  e  147/2014, que ampara a Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme Registro de Empresas Mercantis ou 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Informação a ser colocada apenas pelas 
empresas nesta situação). 

Local (UF),          de  de  . 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante e Nome 
legível/Carimbo da Empresa 

 
 

 
OBSERVAÇÃO: ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENTREGUE AO 
PRESIDENTE DA CPL/PREGOEIRA DENTRO DO ENVELOPE 
“PROPOSTA DE PREÇOS”. 
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 Anexo VIII MINUTA DO CONTRATO 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01/2022 

 

CONTRATO: .../........ 
 

Por este instrumento particular, o Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe – 
CRESS-SE, Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, Entidade 
Fiscalizadora da Profissão de Assistente Social, criada pela Resolução nº 171/1983, 
inscrita no CNPJ sob nº 15.619.158/0001-11, situada na Rua Dom José Thomaz, 683 – 
Bairro: São José – Aracaju/Se – Cep: 49015-090, doravante designada CRESS-SE, 
neste ato, representada por seu Presidente Assistente Social, Maria Auxliadora de 
Oliveira Rosa rlacher, registro CRESS-SE 702, e  a empresa  , 
inscrita no  CNPJ sob o nº  , situada na  , a 
seguir denominada CONTRATADA, neste ato, representada pelo Sr(a). 

  , brasileiro(a), portador da  CI nº  e do CPF nº  , firmam o presente contrato para 
prestação de serviços, de conformidade com as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico referenciado acima e seus Anexos, sujeitando-se os contratantes às 
disposições das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Leis 
Complementares nºs 123/06 e 147/2014, suas alterações  e demais disposições 
aplicáveis, bem como às seguintes cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
1.1. Contratação de empresa especializada  na prestação de serviços aplicados à 

tecnologia da informação, compreendendo as atividades de desenvolvimento do 
site do conselho regional de Serviço Social – CRESS da 18ª região/se. 

1.2.     A Pessoa jurídica contratada para prestar serviços aplicados à tecnologia da 
informação, compreendendo as aitivadades de desenvolvimento do site do Conselho 
Regional de Serviço Social – CRESS da 18ª Região/SE, desenvolverá as seguintes 
atividades: 

 
a) Desenvolvimento/reformulação do site do CRESS/SE com gerenciamento de 

conteúdo online – migração de conteúdo de fotos e textos para o novo site, 
conforme descrito a seguir: 

 Criar design visual do conteúdo da página web; 

 Planejar a estrutura de forma que o usuário obtenha facilmente a informação ou 
serviço desejado; 

 Planejar um layout atraente e funcional, que facilite a comunicação com o usuário 
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através de uma linguagem condizente com o objetivo do site; 
 

 
b) Serviço de levantamento, análise e projeto de distribuição de conteúdo e 

navegação da página web, de acordo com a necessidade específica da 
contratante, conforme descrito a seguir: 

 Auxiliar na definição do público alvo da página web, do objetivo, do serviço 
oferecido e do diferencial para o público; 

 Realizar levantamento e detalhamento dos requisitos funcionais e não-funcionais 
da página web com os usuários; 

 Estruturar os requisitos levantados utilizando uma notação gráfica; 

 Realizar a validação dos requisitos funcionais e não-funcionais documentados 
com os usuários responsáveis; 

 Definir as mídias e os efeitos adicionais que serão utilizados (animações, HTML 
dinâmico, multimídia); 

 Definir e obter o conteúdo da página web; 

 Definir a estrutura de navegação (mapa de navegação) das páginas web; 

 Planejar a usabilidade e acessibilidade das páginas web 
 

c) Manutenção do site (mensal) dos menus existentes e de novos que possam 
surgir, mantendo o bom funcionamento; 
 

 Novo site com layout moderno e dinâmico, bem como responsivo e gerenciável 
com disponibilização de vários menus,  

 Criação de banner publicitário e criação de espaço para inserção 

 Criação de artes para certificados e materiais gráficos 

 Link para redes sociais e sistema interno 

 Atualização de plugins do wordpress 

 Suporte de segunda a sexta em horário comercial, das 08H às 12h e das 14h às 
18h 

 Adaptação de menus existentes (fale conosco, ouvidoria, Instituição, notícias, 
diretoria, comissões, contato, links redes sociais, portal de transparência) 

 Na sessão de Notícias do site do CRESS-SE, deve haver uma interação do 
desenvolvedor/administrador do site com a Assessoria de Comunicação, para 
alinhar o que for necessário. A única responsabilidade e acesso da Assessoria ao 
site é na sessão de Notícias. 

 Whatsapp com pré-atendimento (menu de atendimento), onde uma das 
alternativas será impressão de boletos, essa será redirecionada para um link 
específico. 

 Formalizar relatório trimestral à Diretoria do CRESS/SE das atividades realizadas 
 

 
d) Para a boa execução dos serviços o/a profissional deverá comparecer no mínimo 

01 (uma) vez por mês à Sede do CRESS 18ª Região e sempre que for 
convocado pela Diretoria do CRESS/SE com vistas à efetivação dos serviços de 
web designer previstos no contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Lote 01 ESPECIFICAÇÃO Prazo p/ 
entrega 

Valor período 

Item 1 Desenvolvimento de 
site + migração de site 
antigo para novo 

Até 60 dias R$ Única vez 

Item 2 Manutenção e suporte 
+ criação de peças de 
material gráfico 

 R$ Mensal 

 
 

 

a) Cumprir integralmente os termos estipulados no presente Termo de Referencia e 
no contrato, executando-os sobre sua inteira responsabilidade; bem como, as leis, 
regulamentos, determinações e posturas emanadas pelos órgãos competentes; 

b) Comunicar, por escrito, ao CRESS/SE, imediatamente, qualquer falha na 
efetivação ou inexecução dos serviços objeto da presente licitação; bem como, 
todas as ocorrências anormais verificadas na execução do objeto, acrescentando 
todos os dados e circunstâncias julgadas necessárias ao esclarecimento dos 
fatos; 

c) Assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas provocadas no 
desempenho de suas funções, seja ao CRESS/S Eou aterceiros; 

d) Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRESS/SE e/ou terceiros, provocados 
por ineficiência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas pelo mesmo, 
na execução dos serviços, objeto da presentelicitação; 

e) Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com garantia e 
qualidade, atendendo as especificações fornecidas pelo Contratante e entregá-los 
totalmente concluídos; 

f) Manter absoluto sigilo e integral confidencialidade a respeito de todos os dados e 
informações a que tiver acesso quando da execução dos serviços contratados, 
sendo-lhe defeso revelar, divulgar, explorar e ou fornecer a terceiros quaisquer 
dados e/ou informações; 

g) Corrigir erros, lacunas e/ou imperfeições nos serviços contratados, devendo as 
medidas corretivas necessárias serem implementadas pela contratada no prazo 
máximo de 48(quarenta e oito) horas úteis ou em outro prazo concedido 
peloCRESS/SE; 

h) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua 
contratação; 

i) Prestar os serviços, objeto deste contrato, com diligência, prudência e eficácia, 
nos termos, prazos e condições dispostos neste contrato; 

j) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas, tais 
como:, transportes, alimentação, etc devidas no desempenho dos serviços; 

k) Aceitar, integralmente todos os métodos e processos de fiscalização a serem 
adotados pelo CRESS/SE; 

l) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
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quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos 
serviçosprestados; 

m) Não utilizar o nome do CRESS/SE ou sua qualidade de contratado/a, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões 
de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do Contrato; 

n) Disponibilizar para o CRESS/SE contatos telefônicos; além, de manter 
atualizados o endereço comercial e endereço eletrônico para fins de comunicação 
entre aspartes; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que 
preceitua o art. 65, da Lei Federal8666/93. 

p) Apresentar disponibilidade para realizar viagens, por solicitação do CRESS/SE; 
q) Refazer às suas expensas, o serviço que vier a ser recusado por execução em 

desacordo com as especificações mínimas exigidas e/ou recusado por justo 
motivo pelo CRESS/SE. 

 CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CRESS-SE E FISCALIZAÇÃO  
a) Adimplir o valor pactuado nos termos previstos no contrato; 
b) Fornecer ao contratado todas as informações e documentos necessários à 

realização dos serviços, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita 
consecução dosmesmos; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um representante 
especialmente designado, nos termos da Lei8.666/93; 

d) Cumprir e fazer cumprir integralmente os termos docontrato; 
e) Exercer as prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei 8666/93; 
f) Aplicar sanções ou rescindir o contrato de prestação de serviços, no caso de 

inobservância pelo/a contratada de quaisquer das cláusulas e condições 
estabelecidas nodocumento; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o 
Contrato; 

h) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação 
dos serviços contratados; 

i) Notificar, por escrito, ao contratado, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços fixando prazo para a suacorreção; 

e) Notificar, por escrito, ao Contratado sobre a aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo- lhe o contraditório e a ampladefesa. 

 

 CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS, PRORROGAÇÕES, RESCISÕES, ACRÉSCIMOS 
E SUPRESSÕES  

    PRAZO DE VIGÊNCIA  DO CONTRATO 
 

4.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua 
assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por igual período, mediante termos 
aditivos, até o limite de previsto na Lei 8666/93, após a verificação da real necessidade e 
vantagens para o CRESS/SE podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1 Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações, 
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decorrentes da presente licitação estão previstos na conta dos recursos das seguintes 
despesas constantes do orçamento vigente e dos próximos orçamentos do CRESS/SE 
na seguinte rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.022. 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA -DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

6.1 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o 
objeto deste Termo de Referência e seusanexos. 
 

15. CLÁUSULA SÉTIMA -DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DOSSERVIÇOS 

 
7.1. A prestação dos serviços contratados será acompanhada, fiscalizada e atestada sua 
execução pelo Gestor do Contrato, que será a Coordenadora executiva do Conselho 
Regional de Serviço Social 18ª Região. 
7.2 A Coordenadora executiva do CRESS 18ª Região funcionará como Fiscal 
Administrativa do contrato, auxiliando o gestor do contrato quanto à fiscalização dos 
aspectos administrativos do mesmo. 
7.3  O Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital, seus Anexos e com 
ocontrato. 
7.4 O/A contratado/a ficará obrigada a refazer às suas expensas, o serviço que vier a ser 
recusado por execução em desacordo com as especificações mínimas exigidas e/ou 
recusado por justo motivo pelo CRESS/SE. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO 

 
8.1 A inexecução total ou parcial do objeto do contrato a ser firmado com o vencedor, 
por culpa do/a contratado/a acarretará a rescisão do citado instrumento, a critério do 
CRESS 18ª Região e/ou aplicação de penalidades e de multa nos moldes e percentuais 
abaixo, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da suspensão do direito de participar 
delicitações; 
8.2 Constituem motivo para rescisão do Contrato, que será firmado com a licitante 
vencedora, aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93; 
8.3 Além das penalidades especificadas neste instrumento fica sujeita a contratada 
inadimplente às demais sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n°8.666/93; 
8.4 A empresa contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, 
sem prejuízo de responsabilidade civil, as seguintespenalidades: 

f) Advertência escrita quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas como faltas leves aquelas 
que não acarretam prejuízos significativos à execução do objeto delicitação; 

g) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor total da contratação, por dia de 
irregularidade e/ou por dia de atraso ou falta, da prestação do serviço 
especificado no contrato, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias e 
limitado a 10% do mesmo valor, independentemente das demais sanções 
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cabíveis. Após o 10º dia, os serviços poderão a critério do CRESS 18ª Região, 
não mais serem aceitos, configurando-se a inexecução do contrato. Esta quantia 
é reconhecida como líquida, certa e exigível, passível de cobrança via de 
execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventuraexistente; 

h) Multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na 
ocorrência de infração a qualquer outra cláusula ou condição do Contrato, que 
poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções. Esta quantia é 
reconhecida como líquida, certa e exigível, passível de cobrança via de execução 
e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventuraexistente; 

i) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas 
no Edital e no Contrato e das demais cominaçõeslegais; 

j) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alíneaanterior; 

8.5 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, 
será automaticamente descontado do próximo pagamento a que a Contratada fizer jus. 
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será 
cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
8.6 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados danotificação. 
8.7 As penalidades previstas no Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidascabíveis. 
8.8 A recusa da contratada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido neste 
edital, estando a proposta dentro de sua validade, caracterizará o descumprimento da 
obrigação assumida, fazendo-a decair no direito acontratação. 
8.9 As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações 
contratuais ou que forem decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por 
parte do(a) contratado(a), serão de suaresponsabilidade. 
 

CLÁUSULA NONA  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1 Os/As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o CRESS 18ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente do resultado do processolicitatório. 
9.2 Disciplinarão o processo licitatório a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
ARACAJU,          DE      DE 2022 
 
 
Cress/18 região         contratada. 
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