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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 
(Processo Administrativo n°. 164/2019) 

 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, Autarquia Federal nos termos da Lei 7.394/85, dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com Sede no SIBS, Quadra 02 Conjunto A, Lote nº 03 CEP: 71.736-201 – 
Núcleo Bandeirante/DF, por meio de sua Pregoeira designada pela Portaria CONTER nº 52/2021, 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor 
preço GLOBAL, por ITEM LOTE ÚNICO, modo de disputa: “aberto”, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as exigências estabelecidas 
neste Edital e demais normas correlatas. 
 
Data da sessão: 27/12/2021 
Horário: 09H 
 
LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: Exclusivamente por 
meio do endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.    
Código UASG: 389.291 
LOCAIS PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Sítios da internet: http://conter.gov.br/site/licitacoes e Portal de 
Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br . 
 
1 DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Licença de 
uso de Software (Solução) de apoio a gestão integrada, em modelo ERP (Enterprise Resource Planinng), 
objetivando atender necessidades do Sistema CONTER/CRTRs, na automação dos controles e 
processos operacionais e administrativos de interesse público, por meio de módulos integrados e 
sincronizados, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo e em seus Anexos. 
1.1.1 Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à 
operacionalização do sistema em todos os ambientes (treinamento, homologação e produção); 
1.1.2 Serviços de Implantação, Migração de base de dados, Sustentação, Customização e os 
respectivos serviços de Computação em Nuvem, com infraestrutura de segurança e hardware para a 
hospedagem de sistemas e gerenciamento de dados. 
1.1.3 A solução proposta deve contemplar o fornecimento de software em quantidades e 
distribuição suficientes para atender o número de usuários, níveis de serviços e as características de 
infraestrutura, segurança e auditoria descrita neste Termo. 
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1.1.4 O CONTER realizará a subrrogação dos softwares contratados, aos CRTRS (Conselhos Regionais 
de Técnicos em Radiologia) participantes do convênio estabelecido por esta entidade, devendo a 
CONTRATADA tomar por base a composição dos custos de cessão dos sistemas, considerando a 
localização e a infraestrutura da Sede dos Conselhos Regionais implantado e, os que ainda vierem a ser 
constituídos, visto que a implantação poderá ser realizada em qualquer estado brasileiro e no Distrito 
Federal. 
 

1.2 A licitação será por ITEM LOTE ÚNICO, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos, quanto às especificações do objeto.  
2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.2 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos 
Orçamentários do CONTER, elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.029 – SERVIÇO DE INFORMÁTICA 
E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS, de acordo como os parâmetros do Plano de Contas. 
3 DO CREDENCIAMENTO 
3.2 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
3.3 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 
3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.6 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
3.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.  
4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 
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familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
4.3.2 Empresas cujo estatuo ou contrato social não atendam às condições deste Edital e seu(s) 
anexo(s); 
4.3.3 Sociedade estrangeira que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente, ou seja, não autorizada a funcionar 
no País; 
4.3.4 Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o CONTER, durante 

o prazo da sanção aplicada; 
4.3.5 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 
4.3.6 Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 
4.3.7 Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, 
da Lei nº 9.605/98; 
4.3.8 Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 
4.3.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 
4.3.9.1 Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação 
no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como 
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a 
atuação no processo licitatório. 
4.3.10  Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concurso de credores, concordata, fusão, cisão ou incorporação, ou em processo 
de dissolução ou liquidação; 
4.3.11 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 
nº 746/2014-TCU-Plenário). 
4.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
4.4.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
4.4.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte. 
4.4.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.4.3 que cumpre plenamente os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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4.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
4.4.5 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;  
4.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
4.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 
4.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991; 
4.4.9 Que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios 
de preferência, caso aplique; 
4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
  
5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 
5.4 A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor global da 
proposta, o qual incluirá todos os custos e despesas relacionadas à execução e necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, tais como custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, materiais, encargos sociais, trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas 
e demais despesas. 
5.5 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
5.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.7 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
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5.8 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento 
do envio de lances. 
6 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
6.1.1 Valor unitário e total do lote/item; 
6.1.2 Marca; 
6.1.3 Fabricante;  
6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.3 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.4 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser executado sem ônus adicional para o 
CONTER. 
6.5 As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste edital. 
6.6 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do instrumento 
de contrato, fica a licitante liberada do compromisso assumido. 
6.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados, pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, 
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM. 
7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um 
por cento).   
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto” em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia; 

7.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
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7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempos superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.20 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 

7.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.22 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

7.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.24 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.26 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.27 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens produzidos: 

7.28.1.1 prestados por empresas brasileiras;  

7.28.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País; 

7.28.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 
de acessibilidade previstas na legislação. 
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7.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas ou os lances empatados.  

7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das prevista deste Edital. 

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

7.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
e já apresentados.  

7.31 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

7.32 Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento 
estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.32.1 As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus 
ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse 
benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no §9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 
8.2. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar sua proposta, 
adequada ao último lance, devidamente preenchida na formado Anexo II - Modelo de Proposta de 
Preços, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro. 
8.3. Em caso de instabilidade do sistema Comprasnet que impeça o envio da proposta por meio do 
campo "CONVOCAR ANEXO", a proposta poderá ser encaminhada para o e-mail conter@conter.gov.br. 
8.4. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão 
ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 
pelo Pregoeiro. 
8.5. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 
endereço: SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 71.736-201 | Núcleo Bandeirante/DF– Telefax 
(0XX 61) 3326 9374/3051-6500. 
8.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, 
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
8.7. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CONTER 
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
8.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
8.9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da 
In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:  
8.9.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/
mailto:conter@conter.gov.br


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 
 

Página 9 de 116 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 71.736-201 | Núcleo Bandeirante/DF– Telefax (0XX 61) 

3326 9374/3051-6500 

E-mail: conter@conter.gov.br  home page: www.conter.gov.br 
 

 

8.9.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 
8.9.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
8.9.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU – 
Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível.  
8.9.4.1. Quando o licitante 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: 
8.9.4.1.1. 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 licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.9.4.1.2. 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. 
8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 
Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N. 
5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
8.11. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise 
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização 
de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.  
8.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
8.9.1 Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de diligências, 
com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
8.10 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
8.10.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo  
8.10.2  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de 
custo readequadas com o valor final ofertado. 
8.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
8.12.  O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também 
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 
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8.13.  Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que 
não haja majoração do preço. 
8.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas. 
8.13.2 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. 
8.14. 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. 
8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. Encerrada a análise quanto à 
aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste 
Edital. 
8.18. Não serão aceitas propostas com valores unitários e globais superiores aos estimados pelo 
CONTER. 
8.19. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis. 
8.19.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os 
de mercado do objeto deste Pregão 
8.19.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei 
n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, 
os seguintes procedimentos: 
8.19.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de jusficavas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
8.19.2.2. Levantamento de informações junto aos órgãos públicos competentes; 
8.19.2.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
8.19.2.4. Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração ou 
com a iniciativa privada; 
8.19.2.5. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos ulizados, tais como: atacadistas, 
lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
8.19.2.6. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente; 
8.19.2.7. Estudos setoriais; 
8.19.2.8. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
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8.19.2.9. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis 
que a proponente disponha para a prestação dos serviços; 
8.19.2.10. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
8.20. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica a 
desclassificação da proposta. 
8.21. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 
8.22. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas 
pelo Pregoeiro. 
8.23. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita da unidade demandante. 
8.24. Se a proposta ou o lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem desclassificação. 
9 DA HABILITAÇÃO  
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   
a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
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 e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  
9.1.1. Para a consulta de licitantes 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/) 
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.1.2.1. 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. 
9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
à qualificação econômica-financeira, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
2018. 
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF 
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.  

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante a 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.7. Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação. 
9.8.  Habilitação jurídica:  
9.8.1. Para empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
9.8.4. 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; 
9.8.5. 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; 
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9.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
9.8.7. no caso de exercício de atividade de ............: ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° ........, caso 
seja; 
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
9.9.   Regularidade fiscal e trabalhista: 
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
9.9.2. 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. 
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 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; 
9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
9.10.  Qualificação Econômico-Financeira:  
9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 
9.10.3. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível, 
apresentado na forma da lei; 
9.10.4. As empresas deverão complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por 
meio de: 
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9.10.4.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores 
a 1; 
9.10.4.2. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Avo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seiscentésimos por cento) do valor 
da proposta, deduzidos os insumos dos serviços; 
9.10.4.3. Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta; 
e 
9.10.4.4. Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos 
firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública 
de abertura deste Pregão. 
9.10.4.4.1. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou 
para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas. 
9.10.5. Comprovação de patrimônio líquido no limite equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado 
inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez corrente e Solvência Geral, 
calculados e informados pelo SICAF; 
9.10.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
9.10.7. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1,00 (um), resultantes da 
aplicação das seguintes fórmulas: 
 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = ______________ATIVO TOTAL________________ 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = _ATIVO CIRCULANTE_ 
PASSIVO CIRCULANTE 

9.10.8. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 
9.10.8.1. Caso o memorial não seja apresentado, a unidade de licitação reserva-se o direito de efetuar 
os cálculos; 
9.10.9. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, junto aos 
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.   
 
9.11. Qualificação Técnica: 
9.11.1 Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) ter a licitante prestado serviço da mesma natureza e compatível com objeto 
pretendido. 
9.11.1.1. Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado que demonstre que a 
licitante executa ou executou contrato correspondente ao especificado no Anexo I deste edital; 
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9.11.1.2. Será admitido o somatório de atestados quando se referirem à execução de serviços similares 
e compatíveis, desde que prestados simultaneamente, se aplicado. 
9.11.1.2.1. A licitante deverá observar os preceitos legais que admitem o somatório dos atestados para 
comprovação do quantitativo e experiência, os quais devem ser concomitantes em relação ao 
quantitativo e não concomitantes em relação à experiência. 
9.11.1.3. Cada Atestado de Capacidade Técnica deve comprovar a capacidade técnico-operacional da 
licitante na implantação de Solução de TI similar, prestando serviços de manutenção corretiva, suporte 
técnico a usuários e hospedagem de forma satisfatória à entidade emissora do atestado. 
9.11.2. Esse documento deve ser timbrado e conter os seguintes itens, no mínimo: 
9.11.2.1. Nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do 
atestado; 
9.11.2.2. Nome e CNPJ da empresa que prestou os serviços; 
9.11.2.3. Descrição dos serviços; 
9.11.2.4. Período de execução dos serviços; 
9.11.2.5. Local e data da emissão do atestado; 
9.11.2.6. Identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
9.11.3. Comprovação de experiência mínima de 01 (um) ano na execução de serviços semelhantes ao 
objeto da licitação. 
9.11.4. Declarações que comprovem possuir em seu quadro de pessoal, ou, contrato de prestação de 
serviço, de pelo menos um funcionário com as seguintes capacidades técnicas, quando da assinatura 
do contrato, visando atendimento aos itens de suporte e manutenção evolutiva: 
9.11.4.1. Para a execução dos serviços de Implantação, Migração de Dados e Manutenção 
Evolutiva, a CONTRATADA deverá designar um Gerente de Projetos conforme perfil: 
I. Formação de nível superior, graduação ou pós-graduação, em Tecnologia da Informação ou 
áreas correlatas com diploma fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). 
II. Experiência comprovada na função de liderança de equipe em qualquer área de TI. 
III. Certificação ativa Project Management Professional (PMP) ou Profissional Certificado em 
Métodos Ágeis (PMP-ACP) emitida pelo Project Management Institute (PMI). 
 
9.11.5. Declaração, subscrita por representante legal da licitante, de que possui equipamentos e 
aparelhamentos adequados e que se encontram disponíveis para serem utilizados no período de 
execução do objeto. 
9.11.6. As comprovações dos itens descritos acima assegurarão ao CONTER que a licitante possui total 
domínio sobre os softwares e que tem plenos poderes para comercializar e que está apta a prestar os 
serviços de instalação, manutenções corretivas e evolutivas bem como o suporte do produto ofertado. 
9.11.7. Todos os atestados e declarações apresentados em língua estrangeira deverão ser 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. 
9.11.8. A licitante poderá apresentar em um único atestado de capacidade técnica todas as 
comprovações requeridas, desde que discriminadas apropriadamente. 
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9.11.9. Fica facultado ao CONTER, a qualquer momento, realizar diligências, inclusive nas 
dependências da licitante, com o objetivo de verificar se os atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) 
são adequados e atendem as exigências contidas em edital e seus anexos. 
9.11.10. Poderá ser exigida a apresentação dos respectivos contratos e aditivos de prestação de 
serviços relavos aos atestados/certidões/declarações apresentados pela licitante. 
9.11.11. Sendo identificadas declarações ou atestados inverídicos, acarretará na desclassificação da 
licitante. 
9.11.12. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 
a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 
9.11.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
9.11.14. Os documentos de habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em 
conjunto com a proposta de preços, indicada no item 9 em meio digital pelos licitantes, por meio de 
funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro 
no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 
sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail conter@conter.gov.br. 
9.11.15. 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. 
9.11.16. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
9.11.17. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.11.18. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.11.19. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.11.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.11.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.11.22.A documentação deverá: 
9.11.22.1. estar em nome da empresa licitante; 
9.11.22.2. estar em plena validade na data da sessão; 
9.11.22.3. referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a empresa matriz, ou seja, os documentos 
apresentados deverão referir-se a um mesmo CNPJ/MF, o qual corresponderá àquele constante da 
proposta, à exceção dos documentos que só possam ser fornecidos por empresa matriz, sob pena de 
inabilitação ou desclassificação. 
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9.11.22.4. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
estiver dúvida ou julgar necessário. 
9.11.22.5. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 
CONTER, localizado no SIBS, Quadra 02 Conjunto A, Lote nº 03 CEP 71.736-201 – Núcleo 
Bandeirante/DF. 
9.11.22.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital 
ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior, salvo na 
forma do art. 43 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação 
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  
9.11.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  
9.11.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo 
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, 
conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.   
9.11.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados 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, consoante o 
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
9.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.3.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
9.5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
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9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
9.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

 
10.  DA PROVA DE CONCEITO 
10.1. O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, que atender a todos os 
requisitos de habilitação, será convocado para realizar Prova de Conceito. 
10.2. A Prova de Conceito visa à aferição da real capacidade da Solução Tecnológica ofertada pelo 
licitante e será realizada conforme descrito no Termo de Referência, Anexo ao presente Edital. 
10.3. No caso de o licitante ofertante do melhor lance não passar na Prova de Conceito, o pregoeiro 
convocará o próximo licitante detentor de proposta válida, obedecida a classificação na etapa de 
lances, até que um licitante cumpra os requisitos previstos neste Edital e no Termo de Referência e seja 
declarado vencedor. 
 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, caso for, devidamente ajustada ao lance 
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório, caso aplique.  
11.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento.  
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, caso for, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 
11.4.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
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11.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
 
12. DOS RECURSOS 
12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, ou seja, que ofertar o 
menor valor GLOBAL, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  
 
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de até 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 Edital. 
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
16.2.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
16.2.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
16.2.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
16.2.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 
16.3 O prazo de vigência da contratação é de .............................., prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência.  
 
16.4 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Sicaf para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
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art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  
16.4.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes 
da contratação. 
 
16.5 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 
 
16.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 
 
16.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
20. DO PAGAMENTO 
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital.     
20.2. O valor Global Anual Máximo Aceitável estipulado no item 8.2.1, do TERMO DE REFERÊNCIA, 
corresponde aos 12 (doze) primeiros meses de contrato, conforme o ETP e que nos demais anos serão 
pagos os valores correspondentes a manutenção/hospedagem e suporte conforme forem 
efetivamente utilizados.   

 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
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22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail conter@conter.gov.br, 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço SIBS, Quadra 02 Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 
71.736-201 – Núcleo Bandeirante/DF. 
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contados 
da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos 
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2. 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, pelo Pregoeiro.   
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
23.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação 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.  
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico: 
www.conter.gov.br. 
23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
23.12.2. ANEXO II – Minuta de MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 
23.12.3. ANEXO III – Planilha de Formação de Preço 
23.12.4. ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENÇÃO DE SIGILO; 
23.12.5. ANEXO V - TERMO DE CIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE SIGILO; 
23.12.6. ANEXO VI - Declaração pleno conhecimento das normas do edital; 
23.12.7. ANEXO VII - DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE MENORES 
23.12.8. ANEXO VIII - Formulário de Dados para Assinatura de Eventual Contrato 
23.12.9. ANEXO IX – Minuta -  Termo de Contrato, se for o caso; 
23.12.10. ANEXO V III– Modelo de Instrumento de Medição de Resultado - IMR Anexo V-B da IN 
SEGES/MPDG N.5/2017.  (se for o caso). 

 
 
........................................... , ......... de ................................. de 20..... 
Assinatura da autoridade competente 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
1.1.  Aquisição de Licença de uso de Software (Solução) de apoio a gestão integrada, em modelo 
ERP (Enterprise Resource Planinng), objetivando atender necessidades do Sistema CONTER/CRTRs, na 
automação dos controles e processos operacionais e administrativos de interesse público, por meio de 
módulos integrados e sincronizados, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo 
e em seus Anexos. 
1.1.1. Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à 
operacionalização do sistema em todos os ambientes (treinamento, homologação e produção); 
1.2. Serviços de Implantação, Migração de base de dados, Sustentação, Customização e os 
respectivos serviços de Computação em Nuvem, com infraestrutura de segurança e hardware para a 
hospedagem de sistemas e gerenciamento de dados. 
1.3. A solução proposta deve contemplar o fornecimento de software em quantidades e 
distribuição suficientes para atender o número de usuários, níveis de serviços e as características de 
infraestrutura, segurança e auditoria descrita neste Termo. 
 
1.4. A contratação contemplará o fornecimento para o CONTER e CRTRs (Conselhos Regionais de 
Técnicos em Radiologia), devendo a CONTRATADA tomar por base a composição dos custos de 
fornecimento dos sistemas, considerando a localização e a infraestrutura do CONTER e dos Conselhos 
Regionais implantados e, os que ainda vierem a ser constituídos, visto que a implantação poderá ser 
realizada em qualquer estado brasileiro e no Distrito Federal. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
2.1. Fundamentação Legal 
2.1.1. O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER é entidade autárquica dotada de 
personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço público federal, com sede e foro na 
cidade de Brasília – DF e jurisdição em todo o território nacional, para cumprir sua finalidade de 
instância superior de fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema CONTER/CRTRs. 
2.1.2. Sistema CONTER/CRTRs, considerando suas necessidades e em observância aos princípios 
constitucionais abaixo relacionados, decidiu acatar e aprovar o início do processo licitatório 
discriminado no objeto do presente Termo de Referência: 
2.1.3. Princípio da Eficiência: Observância da Emenda constitucional nº 19 de 04/06/1998, inseriu o 
princípio da eficiência entre os princípios constitucionais da Administração Pública previsto no artigo 
37. O referido princípio almeja-se que os serviços públicos sejam realizados com adequação às 
necessidade da sociedade que contribui, de forma efetiva e incondicional, para a arrecadação das 
receitas públicas, aproximando-se da ideia de economicidade, traduzidos por boa prestação de 
serviços, do modo mais simples mais rápido e mais econômico, elevando a relação custo/benefício do 
trabalho público, afastando qualquer conduta amadorística ou improvisada, obrigando o poder público 
a organizar-se de modo eficiente. 
2.1.4. Princípio da Economicidade: Observância do artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, referente ao 
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procedimento licitatório destina-se: Art. 3º “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349/2010)”. 
2.1.5. Atualmente o Sistema CONTER/CRTRs é constituído pelo Conselho Federal e 18 (dezoito) 
Conselhos Regionais, distribuídos da seguinte forma: 

CONSELHO 
REGIONAL 

JURISDIÇÃO 

1ª Distrito Federal 

2ª Ceará 

3ª Minas Gerais 

4ª Rio de Janeiro 

5ª São Paulo 

6ª Rio Grande do Sul 

8ª Bahia, Alagoas e Sergipe 

9ª Goiás e Tocantins 

10ª Paraná 

11ª Santa Catarina 

12ª Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

13ª Espírito Santo 

14ª Amapá e Pará 

15ª Pernambuco 

16ª Paraíba e Rio Grande do Norte 

17ª Maranhão e Piauí 

18ª Acre e Rondônia 

19ª Amazonas e Roraima 

CONTER Nacional 

 
2.1.6. As dificuldades na gestão de dados com o volume e especificidades demandadas por esse 
órgão são únicas. Não só a atualização cadastral dos envolvidos na profissão do técnico em radiologia, 
mas também as informações que poderão ser extraídas a partir de todos esses dados é que permitirão 
que o potencial dos gestores dos órgãos federal e regionais sejam fundamentadas em números e 
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estatísticas de modo que a atuação de cada um dos órgãos seja realizada com excelência. 
2.1.7. A aquisição de sistemas e soluções de Tecnologia da Informação (TI), objeto do presente Termo 
de Referência, encontra amparo e sustentação legal nos seguintes diplomas: 

I.Lei nº 8.666/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

II.Lei nº 10.520/2002 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos 
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

III.Decreto nº 7.174/2010 – Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação 
pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União; 

IV.Instrução Normativa SLTI nº 2/2008 e suas alterações – Dispõe sobre regras e diretrizes para 
contratação de serviços continuados ou não. Essa norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI nº 
4/2014; 

V.Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/2019 – Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal; 

VI.Portaria MP/SLTI nº 20/2016 – Dispõe sobre as orientações e especificações de referência para 
contratação de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e funcional e dá outras providências. 
2.1.8. O Decreto nº 8.638/2016, considera em seu Art. 2º, inciso VI – Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) como: “ativo estratégico que apoia processos de negócios institucionais, mediante 
a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar 
e fazer uso de informações”. 
2.1.9. E a IN nº 4/2014, considera no Art. 2º – Solução de Tecnologia da Informação como: “Conjunto 
de bens e/ou serviços de Tecnologia da Informação e automação que se integram para o alcance dos 
resultados pretendidos com a contratação”. 
2.2. Alinhamento da Solução de TI com os Objetivos Estratégicos 
2.2.1. A presente contratação está em consonância com o Plano Estratégico 2019- 2022 do CONTER, 
visto que tem o objetivo de prover melhorias contínuas nos processos internos e de 
fiscalização/regulação do Sistema CONTER/CRTRs, que se dá pela constante necessidade de 
atendimento às demandas com excelência, em prol do compromisso com a sociedade. 
2.2.2. Em aderência com o disposto no Decreto nº 7.579/2011, que institui o Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP e com as orientações da Instrução 
Normativa nº 01/2019 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI – do Ministério do 
Planejamento, o CONTER tem como um de seus objetivos “integrar os sistemas que compõem a 
plataforma operacional de TI” e dentre as suas competências a de propor à Diretoria Colegiada, 
periodicamente, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI/CONTER, que entre outros temas, 
definirá prioridades na alocação dos recursos de TI. 
2.2.3. Dentre os elementos estratégicos inseridos no PDTI para o período 2012-2022 relacionados à 
necessidade de contratação aqui apresentada, destacam-se: 

I.Princípios e Diretrizes #01 – “A contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de 
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negócio, que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.”; 
II.Princípios e Diretrizes #03 – “Uso preferencial de padrões de desempenho e qualidade que possam ser 

objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços de TI usuais na área, cabendo, 
nesse caso, a licitação por pregão.”; 

III.Objetivo Estratégico #04 – “Todos os serviços e processos de TI, principalmente os que têm caráter 
crítico para a organização, devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, 
implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados).”; 
2.3. Necessidade da Contratação 
2.3.1. Observa-se, no contexto atual e de forma geral, um crescimento intenso de trabalho nas áreas 
responsáveis pela Tecnologia da Informação das Organizações Públicas. Esse aumento no conjunto de 
atividades exercidas pelo setor de TI decorre de diversas razões, dentre as quais podem-se destacar: a 
relação cada vez mais direta entre os processos de negócio corporativos da instituição e a TI; a 
crescente necessidade de obtenção de informações precisas, confiáveis e em tempo real para a tomada 
de decisão; a automação contínua dos processos de trabalho objetivando sua celeridade e 
economicidade; as seguidas demandas de integração, de unificação, de migração ou de atualização 
tecnológica de sistemas legados; a inserção de novos processos baseados na tecnologia, além das 
questões vinculadas à governabilidade da TI, com vistas à otimização de recursos, bem como a 
necessidade da transparência e da democratização da informação pública. 
2.3.2. A Tecnologia da Informação é um dos principais agentes de mudanças organizacionais. Sua 
utilização deve atentar-se para as questões estratégicas: de apoio à integração operacional, 
organizacional e funcional. A correta utilização dos recursos de tecnologia contribui para um ambiente 
institucional moderno integrando as ações de todos os setores, fazendo da informatização um fator 
crítico de sucesso institucional. 
2.3.3. Considerando que a informação é o segundo maior patrimônio de uma organização, logo 
depois do indivíduo, é especialmente necessário que existam princípios, métodos e procedimentos, 
além de ferramentas adequadas, que armazenem, compartilhem e distribuam a informação – que 
agrega valor a Instituição – com eficiência, eficácia e efetividade, além da segurança, sendo 
resguardados os seus principais atributos: integridade, confidencialidade, disponibilidade e 
conformidade legal, permitindo que todos possam compartilhar informações de maneira apropriada, 
no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs, com outras entidades e com a sociedade. 
2.3.4. Sendo a informação o ativo mais importante, é imprescindível a garantia da segurança e 
proteção de dados, em virtude de um cenário de ameaças cada vez mais complexo que as instituições 
estão sujeitas. Hoje os ataques são direcionados, cada vez mais sofisticados e quase sempre tem 
motivação financeira, portanto exige-se uma estratégia de proteção eficaz e com mecanismos de 
adaptação e de constante evolução, frente às novas ameaças e vetores de ataque, tais como botnets, 
sites legítimos infectados, cross-site scripting (ataques XSS), optimização dos motores de busca 
maliciosos (SEO) e antivírus falsos. 
2.3.5. Considerando a autonomia administrativa e financeira dos Conselhos Regionais, o CONTER 
demanda soluções que permitam atender melhor os profissionais, bem como as demais autarquias 
ligadas, na atribuição principal de regular, orientar e fiscalizar o exercício profissional, exercendo o 
controle ético-social, protegendo a sociedade contra o exercício ilegal e/ou irresponsável dessas 
profissões. 
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2.3.6. Inserido neste contexto, o Sistema CONTER/CRTRs possui uma grande demanda pela 
implementação e automação de novos fluxos de trabalho, que possibilitem a evolução contínua das 
funcionalidades, para a execução das atividades e prestação dos serviços de sua competência junto aos 
profissionais técnicos em radiologia, comunidade técnico científica e a sociedade em geral. 
2.3.7. Atualmente possui uma heterogenia entre os softwares para atividades finalísticas e 
atividades-meio, sendo diversos sistemas esparsos, que são gerenciados por fornecedores distintos. Os 
sistemas atualmente adotados não contam com a aderência necessária as regras de funcionamento 
dos Conselhos, ficando descobertos pela solução nos fluxos de processos importantes para a Autarquia 
e ainda não possuem comunicação nativa entre si, ocasionando, muitas iterações, retrabalho, erros 
recorrentes e pouca performance de produtividade. Adiciona-se a isso a rigidez do escopo das 
manutenções evolutivas e corretivas, inviabilizando a total integração entre os diferentes módulos da 
Solução, que implicam em custos extras e geram ineficiência e ineficácia aos processos. 
2.3.8. É recorrente a necessidade de automação dos processos operacionais e gerenciais, a partir da 
utilização de sistemas informatizados integrados e sincronizados, para reduzir a burocracia e esforços 
sobrepostos e redundantes. E a redução do risco de fraudes, erros e demais vulnerabilidades na 
operacionalização de seus serviços, bem como otimização dos recursos e rotinas automatizadas, 
padronização corporativa, ganhos de escala, proporcionando uma interface amigável, moderno e 
compatível com o atual nível de satisfação dos usuários. 
2.3.9. Em razão do dever em promover, no âmbito de sua competência a eficácia regulacional e de 
sua atuação junto a diferentes parceiros, públicos e privados (técnicos em radiologia, empresas, 
conselheiros, inspetores, estudantes, entidades de classe, instituições de ensino, órgãos públicos, 
formadores de opinião e sociedade como um todo), o Sistema CONTER/CRTRs possui características 
que o tornam uma Instituição que necessita de agilidade e uma rápida adequação a novas formas de 
operação, atendimento a demandas sazonais e necessidades variadas de profissionais com 
competências específicas para a execução de ações finalísticas de sua função institucional. 
2.3.10. Assim, a contratação em pauta visa atender às necessidades aqui expressas mediante a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços estratégicos de solução de Tecnologia 
da Informação (TI) para conselhos profissionais, considerando inviabilidade técnica do 
desenvolvimento interno ou sob demanda, devido aos elevados custos e maior curva de aprendizado 
entre os modelos de contratação, uma vez que a Instituição não conta com profissionais especializados 
em quantidade e qualificação necessárias para a operacionalização dessas atividades, imprescindível 
para o adequado funcionamento do(s) Conselho(s), em atendimento ao Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) vigente. 
2.4. Justificativas Específicas 
2.4.1. Justificativa para Solução Personalizada 
2.4.1.1. Para o real aproveitamento e melhoria significativa do atendimento aos requisitos legais, 
normativos e regulatórios do Sistema CONTER/CRTRs foram feitas pesquisas em busca de uma 
ferramenta sistêmica que pudesse suprir a demanda legal e o cumprimento de sua missão institucional, 
provendo de forma integrada e sincronizada o suporte tecnológico às atividades e objetivos precípuos 
dos Conselhos. Buscou-se nesse processo analisar a existência de software público e livre, soluções 
prontas compatíveis no mercado ou em outros conselhos de classe, com as mesmas características 
pressupostas, bem como ferramentas existentes e acessíveis com uniformização e direcionamento de 
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informações e fluxos automatizados entre os módulos, aplicativos móveis, site e emissão do 
documento de identificação oficial. Contemplando uma solução pronta que atendesse o 
gerenciamento de processos, via Workflow, de forma integrada e sincronizada com os outros módulos. 
Exemplificando, evidencia-se a necessidade de utilizar-se de um banco de dados do Sistema 
CONTER/CRTRs e através dele, transformar em informação e com base nisso assegurar a adequação de 
normas visando a melhoria permanente dos serviços prestados pelas categorias de profissionais à 
população. Portanto, justifica-se a necessidade do ERP e Portal em plataforma única. 
2.4.1.2. Existem atualmente no mercado, os sistemas ERP que tentam solucionar o problema de 
agregar, em um só banco de dados, funcionalidades que suporta as atividades dos diversos processos 
de negócio, com o objetivo de promover a qualidade e a agilidade das informações e partir da 
integração de processos e departamentos; tais sistemas contam com tecnologias modernas de 
desenvolvimento de software de forma mais ágil e flexível, permitindo, a partir de núcleo já pronto, a 
adequação do software as necessidades da Autarquia, tornando-o aderente aos processos específicos 
de Conselhos de Fiscalização de Profissionais. 
2.4.1.3. Além disso, busca-se uma solução com a maturidade e que permita a sincronia de processos 
por inteiro ou em partes, durante o qual documentos, informações e tarefas são passadas de um 
participante para outro por ação, respeitando um conjunto de regras procedurais. 
2.4.1.4. A opção por um Sistema Integrado de Gestão do tipo “Software de Prateleira Modificável” 
(MOTS – Modified-off-the-shelf-software), fundamenta-se no ponto de equilíbrio entre custos e 
benefícios das alternativas tecnológicas analisadas, conforme apresentado no Guia de Aquisição do 
MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro). O porte do Sistema CONTER/CRTRs requer uma 
solução suficientemente madura e com valor agregado que possa suportar com a devida garantia de 
qualidade as demandas presentes e futuras do Conselho. 
2.4.1.5. A partir disso fez-se necessária a contratação especializada de serviços para o licenciamento 
e sustentação de uma solução aderente, especializada em conselhos profissionais, flexível, moderna e 
abrangente que esteja fortemente vinculada a realidade dos processos do Sistema CONTER/CRTRs, em 
aderência com os objetivos estratégicos de TI estabelecidos no Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) vigente. 
2.4.2. Justificativa para Lote Único 
2.4.2.1. Por se tratar de uma solução completa, os módulos discriminados no objeto serão adquiridos 
em lote único, por meio de contratação global, para garantir total compatibilidade e aderência entre 
eles, bem como serviços uniformes de manutenção, migração, padronização e segurança, haja vista 
possuírem mesma natureza e guardarem relação entre si, conforme justifica-se abaixo: 

I.A licitação e contratação por preço global de serviços de mesma natureza e que guardem relação entre 
si (Acordão TCU nº 5.260/2011 – 1ª Câmara), não prejudica a competitividade; pelo contrário, torna 
bastante competitivo o certame, visto ser uma contratação única, trazendo interesse de mais licitantes 
na participação do certame. A licitação individual poderia ensejar dificuldades na integração, 
compatibilidade, performance, padronização e custos de sustentação; 

II.A contratação em tela se justifica por atender ao contido no parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 
10.520/02, bem como, pela definição constante no inciso II, do art. 6º, da Lei nº 8.666/93 (Súmula TCU 
nº 257/2010 / Acórdão nº 3605/2014-Plenário); 

III.Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou não do objeto 
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da licitação deve ser auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da 
viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da divisibilidade do objeto; 

IV.Há, ainda, a questão da economia de escala, considerando os quantitativos a serem contratados, que 
não ocorreria caso fosse realizada a licitação por item; 

V.Dessa forma, no caso em tela, é mais vantajoso para a administração, inclusive tecnicamente, o 
julgamento mediante o critério de menor preço global de fornecimento da solução em razão da 
viabilidade técnica para execução dos serviços prestados por uma única contratada e por 
consequência, redução do dispêndio com ambientes físicos e infraestrutura local. Outrossim, há 
notória otimização e racionalização do acompanhamento da execução e fiscalização do contrato pela 
Administração, evitando-se que a contratação com empresas distintas possa trazer prejuízos quanto à 
gerência dos contratos. Essa medida encontra guarida constitucional no princípio da eficiência, 
mormente no que atina à otimização do gerenciamento de contratos administrativos; 
2.4.2.2. O Acórdão do TCU nº 1099/2008 – Plenário – Manifestou entendimento de que, havendo 
dependência entre os serviços que compõe o objeto licitado, a opção pelo não parcelamento mostra- 
se adequada, no mínimo do ponto de vista técnico, permitindo a composição, em um único grupo 
(lote), dos serviços de modelagem de negócio, desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação. A adoção do lote único, adicionalmente, facilita a fiscalização e gestão contratual o que é 
importante frente ao número de servidores disponíveis para consecução dessas duas atividades. A 
economia em escala também é outro benefício do lote único. 
2.4.2.3. Por se tratar de uma solução integrada e sincronizada concebida pelo esforço de um único 
fornecedor, o parcelamento não é aplicável por conduzir a riscos elevados a execução do projeto, tendo 
em vista o ponto crítico de gerir conflitos entre fornecedores distintos de itens de serviços que integram 
a solução, e por não ser prática usual e recomendada para este tipo de contratação o fracionamento 
dos seus itens. 
2.4.2.4. Acrescenta-se que o parcelamento é a situação da qual se busca sair para melhorar a 
eficiência dos serviços e processos dos Conselhos, economia de recursos, eliminar retrabalho, 
desincumbir-se da prospecção de novas tecnologias de software e hardware, uma vez que a evolução 
da Solução vencedora passa a ser um indexador direto de tais evoluções. Portanto, os módulos que 
compõem a Solução, não são fracionáveis por se caracterizarem como parte integrante da mesma que 
é unitária. 
2.4.2.5. A contratação destes serviços de licenciamento e sustentação se mostram ainda mais 
necessários em um cenário em que o Sistema CONTER/CRTRs continua contando com um quadro de 
servidores reduzido, privilegiando o envolvimento de seus profissionais com as atividades indelegáveis, 
ou seja, atividades ligadas ao planejamento estratégico de informática, à coordenação, à fiscalização e 
ao controle das ações do setor para que estas sejam executadas com eficiência e eficácia, deixando a 
cargo de Contratadas o desempenho de grande parte das atividades que dão suporte técnico-
administrativo à realização das atividades do Conselho. 
2.4.2.6. A necessidade de performance, disponibilidade e escalabilidade das infraestruturas de 
suporte aos dados críticos de uma organização projeta o horizonte do suporte da informação, 
apresentando um fator estratégico no armazenamento de massa para a Instituição. Salientamos que a 
consolidação de dados em uma única Solução de TI apresenta um conjunto de vantagens: performance, 
disponibilidade, fidelidade e escalabilidade; projetando os dados armazenados de toda a Instituição 
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em solução segura. 
2.4.3. Justificativa para Não Contratação em Regime de Consórcio ou Cooperativas ou 
Subcontratação 
2.4.3.1. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas reunidas em consórcio e 
cooperativas de empresas, ou que estejam controladas, coligadas, subsidiárias entre si ou qualquer 
que seja sua forma de constituição, dadas as características específicas da contratação dos serviços a 
serem fornecidos. 
2.4.3.2. A não permissão da participação de empresas reunidas em forma de consórcios, justifica-se 
inicialmente pelo fato de que a regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas 
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de esforços quando questões 
de alta complexidade e de relevante vulto impeçam a participação isolada de empresas em condições 
de, sozinhas, atenderem todos os requisitos necessários para a plena execução dos serviços. A vedação 
quanto à participação de consórcio no presente procedimento licitatório não limitará a 
competitividade, já que existem empresas nacionais do ramo que conseguem executar o objeto sem a 
necessidade de se constituírem em consórcio. 
2.4.3.3. As que estejam reunidas em consórcio à luz do artigo 33 da Lei nº 8.666/93, considerando 
que a contratação em questão não possui dimensões e complexidades em seu objeto suficientes para 
que se justifique a associação entre particulares (Acórdão – TCU – Plenário nº 1.453/2009). 
2.4.3.4. O Tribunal de Contas da União tem jurisprudência firmada sobre o assunto: 
A respeito da participação de consórcios, a jurisprudência desta Corte de Contas tem assentado que o 
art. 33 da Lei nº 8.666/93 deixa à discricionariedade do gestor a decisão de admitir ou não a 
participação de empresas organizadas em consórcio no certame, devendo o desígnio ser verificado caso 
a caso. (...) Ademais, a participação de consórcios em torneios licitatórios não garantem aumento de 
competitividade, consoante arestos do Relatório e Voto que impulsionaram o Acórdão nº 2.813/2004 – 
1ª Câmara. (...) O art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de 
admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito da discricionariedade da Administração. 
Isto porque, ao nosso ver, a formação de consórcio tanto pode se prestar a fomentar a concorrência 
(consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-
la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si).” (Acórdão nº 1.678/2006, 
Plenário. Relator Ministro Marcos Bemquerer). 
2.4.3.5. Além disso, o CONTER apresenta neste Termo de Referência justificativas bem embasadas 
acerca da decisão do não parcelamento do objeto e da opção pela contratação de um único fornecedor. 
Seguindo essa linha de raciocínio, é fato para este Conselho que, no caso em tela, a participação de 
consórcio, ou seja, a concentração de serviços complementares e com o mesmo contexto para um 
grupo de fornecedores, pode gerar possíveis conflitos de interesses entre esses fornecedores, 
dispersão do foco de atuação dos serviços contratados, diferenças na qualidade dos serviços, além de 
dificultar a gestão da contratação. 
2.4.3.6. Adicionalmente, a decisão de não permitir consórcio passa também necessariamente pela 
análise dos prejuízos que podem advir da pulverização excessiva da execução de um determinado 
objeto pelas mais diversas empresas, sob o ponto de vista da perda de economia de escala. 
2.4.3.7. As Sociedades Cooperativas ou instituições sem fins lucrativos, considerando a vedação 
contida no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, 
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Súmula nº 281 do TCU e a proibição dos artigos 4º e 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008. 
2.4.3.8. Para execução do objeto deste Edital, não será admitida a subcontratação total ou parcial dos 
módulos do lote do objeto licitatório, sob qualquer pretexto ou alegação, tendo em vista que a 
segregação é tecnicamente inviável. Toda a solução deve ser concebida em uma única linguagem e 
metodologia, a fim de evitar problemas de integração, sincronismo, aderência e sustentação do 
software e serviços. 
2.5. Natureza dos Serviços 
2.5.1. Os serviços de Implantação e Apoio á Operação da Solução descritos no Objeto da Contratação 
serão contratados em regime continuado, para garantir a sustentação das soluções licenciadas. E os 
demais serviços serão contratados sob demanda para atender a implantação completa das soluções e 
as necessidades de customizações eventuais da Contratante. 
2.5.2. Relativo à caracterização dos serviços como continuados, a Instrução Normativa nº 2/2008 
autoriza e define a contratação desses serviços continuados, in verbis: “Art. 6º Os serviços continuados 
que podem ser contratados de terceiros pela Administração são aqueles que apoiam a realização das 
atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, conforme dispõe 
o Decreto nº 2.271/1997”. 
2.5.3. A definição de serviços continuados tem entendimento uniforme na doutrina. Para Jessé Torres 
Pereira Juniors, “execução continuada é aquela cuja falta paralisa ou retarda o serviço, de sorte a 
comprometer a correspondente função estatal ou paraestatal”. 
2.5.4. Por seu turno, o Tribunal de Contas da União já pacificou a sua jurisprudência no sentido de 
que somente se enquadram como serviços contínuos os contratos cujos objetos correspondam não só 
a necessidades permanentes do ente contratante, mas principalmente a obrigações de fazer. 
2.5.5. Tendo em vista a dependência de ferramentas tecnológicas para a execução das atividades 
meio e fim do Sistema CONTER/CRTRs, os serviços de Implantação e Apoio à Operação da Solução, 
descritos neste Termo de Referência caracterizam-se como de natureza continuada, pois a sua 
indisponibilidade paralisa as atividades do CONTER/CRTRs como um todo. 
2.6. Resultados a serem alcançados 
2.6.1. A implantação de novos recursos tecnológicos e a evolução integrada e sincronizada dentro do 
Sistema CONTER/CRTRs são requisitos imprescindíveis para o amadurecimento e a estável 
continuidade da prestação de serviços de sua competência. Não incrementá-los com tecnologias 
emergentes e ferramentas sustentáveis implica diretamente no desperdício de recursos, ineficiência e 
paralisação de serviços a médio e longo prazo. As demandas por recursos sistêmicos que promovem 
agilidade, racionalidade e eficiência encontra-se em ampla implementação e expansão. É de vital 
importância que a escolha pelo alicerce tecnológico, ou seja, a solução sistêmica integrada e 
sincronizada que dará subsídio a essas implementações esteja preparada para dar amplo suporte ao 
aprimoramento contínuo e as adequações futuras, conforme expectativas e resultados a serem 
alcançados no PDTIC vigente. 
2.6.2. Pretende-se assegurar eficiência e a completa integração e sincronia dos fluxos de trabalho 
executados. Permitindo que o sistema realize o máximo de ações de forma automatizada ajudando na 
disponibilização das informações de forma integrada, facilitando a cooperação entre às áreas.  
Agendando eventos, cadenciando os processos e as interações humanas necessárias de forma pontual 
e inteligente. Possibilitando a adoção de medidas proativas de apoio a decisão com disponibilidade do 
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acesso a dados consolidados, céleres e confiáveis em tempo real, sem redundâncias e erros provocados 
por redigitação ou sincronizações periódicas. 
2.6.3. Em um ambiente altamente regulado é fundamental processar a informação de forma eficaz e 
eficiente, possibilitando protegê-la contra a manipulação não autorizada ou simplesmente inadequada 
e divulgando-a somente aos recursos-chave que precisam ter acesso a esse conhecimento para realizar 
as suas tarefas. Em observância ao Princípio da Integridade, que garante a exatidão da informação, que 
a informação não seja modificada, assegurando que apenas as pessoas ou sistemas autorizados 
possam fazer alterações na forma e no conteúdo de uma informação, ou que alterações causadas por 
acidentes ou defeitos de tecnologia não ocorram, assim como no ambiente no qual ela é armazenada 
e pela qual transita, em todos os ativos. 
2.6.4. Este paradigma estabelece um conjunto crescente de exigências de forma a apoiar eficazmente 
as necessidades das novas demandas para a acessibilidade de informação que, muitas vezes, extrapola 
os limites físicos das instalações dos Conselhos. Essa tendência é agravada pela própria necessidade de 
conectar-nos a instituições, associado, fornecedores e a própria população, compartilhando 
informações e proporcionando novos canais de comunicação. 
2.6.5. A contratação da solução terceirizada também tem como prioridade o acesso a uma base de 
desenvolvimento tecnológico incremental para todo o Sistema CONTER/CRTRs. Essa base contempla 
todos os módulos, respectivamente documentados e licenciados, concebidos em uma única linguagem 
de programação. Todo esse material estará disponível para implementação de melhorias e 
customizações. Permitindo se necessário a internalização da solução que poderá receber novas 
implementações, funcionalidades, adequações às mudanças e antecipação de demandas, conforme as 
necessidades identificadas: 

I.Ganho de produtividade e eficiência com a padronização dos processos e o compartilhamento de 
informações por meio de uma única ferramenta sistêmica integrada e sincronizada; 

II.Otimização e redução dos fluxos de trabalho com a redução drástica de lançamentos, retrabalhos e 
erros operacionais; 

III.Realizar a sincronização automatizada das ações e processos entre os colaboradores, encaixando cada 
indivíduo e seu trabalho de maneira cadenciada em um fluxo que tem objetivo o fechamento do 
processo ou demanda; 

IV.Painéis e indicadores configuráveis que apresentem os fluxos de trabalho em andamento, os dados 
consolidados, documentos em processamento, processos em andamento e demais informações 
necessárias em tempo real, para ações de tomada de decisão gerencial e estratégica; 

V.Melhoria significativa dos processos que integram as ações de fiscalização aos processos operacionais 
e gerenciais por meio dos aplicativos e do recurso de autenticação dos documentos e de identificação 
profissional; 

VI.Interface moderna, flexível, intuitiva e amigável que facilite o acesso aos recursos disponíveis no 
sistema; 

VII.Configuração personalizada do acesso aos recursos dos módulos do sistema parametrizados por 
usuários, senha e uso do mecanismo de autenticação do cartão; 

VIII.Controle de acesso seguro a documentos com níveis de restrição e regras de verificação, aprovação e 
publicação; 

IX.Redução das demandas de reenvio de documentos, com o controle de versões e segurança contra o 
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extravio e perda de documentos; 
X.Confidencialidade, sigilo e controle das informações de uso pessoal dos profissionais, com o 

processamento em central de emissão integrado que captura, processa e emite o documento 
profissional de forma totalmente sistematizada, com o mínimo de interação humana possível; 

XI.Redução do risco de extravio de informações pessoais e confidenciais dos profissionais com ambiente 
de emissão das carteiras profissionais sistematizado e integrado, com monitoramento e controle de 
colaboradores que compartilha a mesma estrutura do ambiente de armazenamento de dados, 
eliminando o fluxo de documentos, e-mails, dados e pessoas entre diferentes empresas; 

XII.Potencializar os serviços de tecnologia da informação oferecidos pelo Sistema CONTER/CRTRs, através 
da manutenção da disponibilidade, com a promoção de recursos suficientes e adequados às atividades 
finalísticas e objetivos precípuos; 

XIII.Permitir o ganho de escala e garantia de continuidade na contratação dos serviços de sustentação, 
operação, suporte e melhoria contínua dos sistemas; 

XIV.Melhoria dos serviços oferecidos aos usuários com os sistemas integrantes da Solução, facilitando o 
acesso aos procedimentos operacionais e gerenciais; 

XV.Atendimento de demandas legais com o devido suporte tecnológico e com foco na segurança e 
atualização tempestivas do rol de responsáveis; 

XVI.Fomentar a modernização da cultura institucional com adoção de novas tecnologias de trabalho com 
ênfase na produtividade, efetividade e segurança. Tornando as rotinas de trabalho padronizadas, por 
meio da eliminação racional de procedimentos e controles manuais, com fortes ganhos de tempo e 
redução de custos; 

XVII.Propiciar a filosofia de trabalho cooperativo entre as diversas áreas e processos dos Conselhos Federal 
e Regionais, orientando sistematicamente o fluxo de tarefas por gestão sincronizada; 

XVIII.Prover a integração e rastreabilidade de ações de logs e documentos, permitindo maior agilidade 
operacional, confiabilidade e segurança dos dados (base única), melhoria dos controles internos e a 
transparência dos resultados. 
2.6.6. Os macros objetivos a serem alcançados estão agrupados em cinco diferentes visões, conforme 
segue: (i) Social; (ii) Gestão de procedimentos e processos internos; (iii) Aprimoramento profissional; 
(iv) Gestão financeira transparente e eficiente; (v) Gestão direcionada de múltiplos níveis de visões: 
I. Visão Social: 

● Pontualidade, assertividade e exação do exercício legal de fiscalizador da profissão; 

● Aumento da qualidade dos serviços prestados à população; 

● Atuação efetiva e participativa nos órgãos e estudos que viabilizem melhorias sociais, tanto 
internamente quanto em conjunto com outros órgãos públicos e privados; 

● Atendimento à necessidade exarada pelo TCU em apresentar o planejamento e resultados 
alcançados em relação aos objetivos do órgão. 
II. Visão de Procedimentos e Processos Internos: 

● Metodologia de trabalho que aumente drasticamente a eficiência e a eficácia; 

● Metodologia de controle de cargos, funções e atividades, de forma que seja apresentada 
automaticamente, de acordo com sua prioridade, viabilizando a adequada distribuição de esforços para 
que se atendam todas as necessidades dos órgãos fiscalizadores; 

● Metodologia para que todas as atividades e processos internos sigam, indubitavelmente, as 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 
 

Página 35 de 116 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 71.736-201 | Núcleo Bandeirante/DF– Telefax (0XX 61) 

3326 9374/3051-6500 

E-mail: conter@conter.gov.br  home page: www.conter.gov.br 
 

 

normas de conduta ética profissional, previstas em lei; 

● Avaliação de resultados; 

● Gerenciamento completo em tempo real de todas as informações relativas a execução da 
atividade fim dos órgãos fiscalizadores, qualitativamente distribuídas a cada uma das funções; 

● Atendimento aos requerimentos de estrutura de Governança e autocontrole da gestão 
requerida pelo Tribunal de Contas da União. 
III. Visão de Aprimoramento Profissional: 

● Metodologia e tecnologia para contínuo desenvolvimento profissional nas mais variadas áreas 
que afetem a execução do trabalho demandado, sejam estes aspectos organizacionais, legais, 
executórios ou de conhecimentos que promovam o desenvolvimento profissional, elevando dessa 
forma a qualidade total de todas as equipes participantes do projeto e do trabalho; 

● Valorização do capital humano através de ações que priorizem o desenvolvimento pessoal, 
motivação e conscientização dos profissionais, viabilizando o auto gerenciamento profissional; 

● Foco no aprimoramento e na gestão de pessoas, também exigido pelo Tribunal de Contas da 
União. 
IV. Visão de Gestão Financeira Transparente e Eficiente: 

● Redução da inadimplência dos profissionais; 

● Investimento em treinamentos e metodologias para que haja redução de custos operacionais; 

● Transparência e acessibilidade. 
V. Visão Gestão direcionada de múltiplos níveis de visões: 

● Permitir que sejam realizadas múltiplas visões de gestão simultaneamente, de forma que cada 
gestor de cada área possa, a partir da mesma fonte de dados, gerir as informações inerente à sua 
função, viabilizando a correta distribuição dos esforços e a correta tomada de decisões; 

● Proporcionar informações e comparativos em forma de gestão da informação e geomarketing 
para que se realizem comparativos entre os Conselhos e/ou delegacias regionais, avaliando-se inclusive 
a força de trabalho envolvida, a quantidade de ações necessárias e o percentual de cumprimento de 
cada tipo de medida entre os núcleos avaliados; 

● A arquitetura do ERP deverá contemplar conceitos de fluxo de trabalho “Workflow” com 
integração total de informações. A metodologia de fluxos de trabalho “Workflow” deverá ser adotada 
para promover a sincronização das pessoas que estarão trabalhando em departamentos diferentes, 
porém dentro do mesmo processo. A metodologia deverá ser empregada em todos os processos de 
todos os módulos do ERP. 
 
3. DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DA SOLUÇÃO 
3.1. Trata-se de uma Solução Integrada de Software no modelo ERP (Enterprise Resource Planning) 
especializada para conselhos profissionais, do tipo Software de Prateleira Modificável (MOTS – 
Modified-off-shelf-software), hospedado na núvem (Cloud Computing). 
3.2. As licenças de uso devem ser por prazo indeterminado, caracterizar cessão de direitos 
patrimoniais ao CONTER, em atendimento ao disposto no caput do artigo 111 da Lei nº 8.666/1993. 
3.3. Deve ser fornecida licença de uso para os ambientes de homologação, produção e treinamento. 
3.4. O licenciamento da Solução não poderá apresentar incremento financeiro vinculado a futuros 
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“upgrades (evolução)” de hardware, Sistema Operacional e Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
dentro da plataforma operacional adotada para a Solução, na vigência do Contrato 
 
3.5. Requisitos Funcionais 
A. REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

I.A Solução deve atender às alterações na Lei 4.320 de 17 de Março de 1964 quanto à Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, os módulos deverão atender às exigências legais das novas regras 
estabelecidas pela Portaria STN 749 de 15 de Dezembro de 2009 e STN 751 de 16 de Dezembro de 
2009, e, principalmente, as diretrizes abaixo descriminadas, contidas nos Manuais de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP), atualizados pela Portaria STN 406 de 20/06/2011 e posteriores. 

II.A solução atender também as funcionalidades a seguir: 

ITEM REQUISITOS FUNCIONAIS 

A.1  Registrar e manter o Plano de Contas contábil, no padrão do MCASP 

A.2  
Replicar automaticamente as novas contas contábeis inseridas no plano de contas 
em todos os grupos necessários de acordo com o padrão do MCASP 

A.3  Registrar e manter os saldos iniciais das contas dos grupos 1, 2, 5.3, 6.3, 7 e 8 

A.4  Registrar e manter os lançamentos contábeis 

A.5  Registrar e manter a tabela de eventos para geração de lançamentos recorrentes 

A.6  
Registrar em tela específica e manter as dotações iniciais das contas orçamentárias 
gerando automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.7  
Registrar em tela específica e manter as reformulações orçamentárias gerando 
automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.8  
Registrar em tela específica e manter as transposições de cada conta gerando 
automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.9  Registrar e manter o cadastro de fornecedores/favorecidos 

A.10  Registrar e manter Pré-empenhos 

A.11  
Registrar e manter Empenhos gerando automaticamente os lançamentos contábeis 
no padrão do MCASP. 

A.12  
Registrar e manter Anulações de Empenhos gerando automaticamente os 
lançamentos 
contábeis no padrão do MCASP. 

A.13  
Registrar e manter as Liquidações dos empenhos gerando automaticamente os 
lançamentos contábeis no padrão do MCASP.  

A.14  
Registrar e manter os Pagamentos das liquidações e dos empenhos gerando 
automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.15  
Registrar e manter Estornos de pagamentos gerando automaticamente os 
lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.16  Efetuar a retenção automática de tributos na tela de registro do pagamento. 

A.17  Consultar as previsões de recolhimento de tributos 

A.18  
Registrar em tela específica e manter os Recolhimentos de Tributos gerando 
automaticamente os lançamentos contábeis 
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A.19  
Aceitar leitura ou digitação de código de barras para o pagamento de boletos 
bancários 

A.20  Registrar e manter as inscrições de restos a pagar processados e não processados 

A.21  
Registrar e manter os cancelamentos de restos a pagar processados e não 
processados gerando automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do 
MCASP. 

A.22  
Registrar e manter as Liquidações de Restos a Pagar não processados gerando 
automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.23  
Registrar e manter pagamentos de Restos a Pagar processados e não processados 
gerando automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.24  Registrar e manter ramos de atividades de fornecedores e favorecidos 

A.25  
Registrar e manter tabela de Tributos com parâmetros para tributação automática 
e contabilização das retenções. 

A.26  Registrar e manter tabela de bancos e contas bancárias 

A.27  Registrar e manter tabela de formas de pagamento 

A.28  Registrar e manter tabela de tipos de documento 

A.29  
Registrar e manter recebimentos efetivos por natureza gerando automaticamente 
os lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.30  
Registrar em tela específica e manter as receitas a realizar gerando 
automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.31  
Registrar e manter repasses de receitas gerando automaticamente os lançamentos 
contábeis no padrão do MCASP. 

A.32  
Registrar e manter configuração de parâmetros de repasses de cotas por conta de 
receita. 

A.33  
Registrar e manter controle de distribuição das despesas bancárias dos 
recebimentos. 

A.34  
Gerar de forma automática os pagamentos das despesas bancárias dos 
recebimentos gerando automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do 
MCASP. 

A.35  Registrar e manter classificação de receitas por região de arrecadação. 

A.36  
Registrar e manter as movimentações financeiras não orçamentárias gerando 
automaticamente os lançamentos contábeis. 

A.37  Registrar em tela específica e manter os adiantamentos de suprimentos de fundos. 

A.38  
Registrar em tela específica e manter a prestação de contas dos suprimentos de 
fundos. 

A.39  
Registrar e manter tabela de tipos de movimentações financeiras não 
orçamentárias. 

A.40  Registrar e manter tabela dos Convênios com os bancos para recebimentos 

A.41  Registrar e manter tabela das regiões de arrecadação. 
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A.42  
Registrar e manter tabela dos nomes e cargos para impressão nos documentos que 
requerem assinaturas de responsáveis / administradores / ordenadores de 
despesas. 

A.43  Emitir/consultar o relatório Balancete 

A.44  Emitir/consultar Balanço Patrimonial nos moldes do MCASP 

A.45  Emitir/consultar Balanço Financeiro nos moldes do MCASP 

A.46  Emitir/consultar Balanço Patrimonial Comparado nos moldes do MCASP 

A.47  Emitir/consultar Proposta orçamentária 

A.48  Emitir/consultar Quadro geral de reformulações orçamentárias 

A.49  Emitir/consultar Quadro geral orçamentário 

A.50  Emitir/consultar Demonstração de Variações Patrimoniais nos moldes do MCASP 

A.51  Emitir/consultar Balanço Orçamentário nos moldes do MCASP 

A.52  Emitir/consultar Demonstração dos Fluxos de Caixa nos moldes do MCASP 

A.53  Emitir/consultar Plano de Contas 

A.54  Emitir/consultar Relatório Saldos Iniciais 

A.55  Emitir/consultar Relação de lançamentos 

A.56  Emitir/consultar Livro diário 

A.57  Emitir/consultar Livro razão 

A.58  Emitir/consultar Comparativo da receita 

A.59  Emitir/consultar Comparativo da despesa 

A.60  Emitir/consultar Gráfico da evolução da Despesa 

A.61  Emitir/consultar Gráfico da evolução da Receita 

A.62  Emitir/consultar Gráfico da evolução da Despesa x Receita 

A.63  Emitir/consultar Demonstrativo de empenhos e pagamentos 

A.64  Emitir/consultar Razão orçamentário 

A.65  Emitir/consultar Pagamentos com retenção na fonte 

A.66  Emitir/consultar Gastos mensais por conta de despesa 

A.67  Emitir/consultar Retenção de ISS 

A.68  Emitir/consultar Declaração de ISS 

A.69  Emitir/consultar Declaração de INSS 

A.70  Emitir/consultar Comprovante IRPF/IRPJ 

A.71  Emitir/consultar Relação de tributos 

A.72  Emitir/consultar Retenção para DIRF 

A.73  Emitir/consultar Relação de pagamentos 

A.74  Emitir/consultar Relação de empenhos 

A.75  Emitir/consultar Relação de anulações 

A.76  Emitir/consultar Relação de pagamentos 

A.77  Emitir/consultar Relação de Liquidações 

A.78  Emitir/consultar Relação de Cancelamentos de Liquidações 

A.79  Emitir/consultar Relação de restos a pagar inscritos 

A.80  Emitir/consultar Relação de pagamentos em restos a pagar 
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A.81  Emitir/consultar Relação de pré-empenhos 

A.82  Emitir/consultar Notas de pagamentos 

A.83  Emitir/consultar Notas de empenhos 

A.84  Emitir/consultar Notas de anulações de empenho 

A.85  Emitir/consultar Notas de pré-empenho 

A.86  Emitir/consultar Notas de estornos de recebimento 

A.87  Emitir/consultar Nota de pré-empenho 

A.88  Emitir/consultar Nota de Liquidação 

A.89  Emitir/consultar Nota de Cancelamento de Liquidação 

A.90  Emitir/consultar Nota de recolhimento de tributo 

A.91  Emitir/consultar Nota de movimentação financeira não orçamentária 

A.92  Emitir/consultar Relação de cheques 

A.93  Emitir/consultar Relação de fornecedores e favorecidos a partir de critérios 
diversos 

A.94  Emitir/consultar Relação de movimentações financeiras não orçamentárias 

A.95  Emitir/consultar Receita diária por conta e região 

A.96  Emitir/consultar Quadro da Receita 

A.97  Emitir/consultar Relação de recebimentos 

A.98  Emitir/consultar Receita mensal do exercício 

A.99  Emitir/consultar Resumo de receita 

A.100  Emitir/consultar Receita por região e conta 

A.101  Emitir/consultar Comparativo de arrecadação 

A.102  Emitir/consultar Evolução mensal da receita por exercício 

A.103  Emitir/consultar informações dos arquivos remessa de pagamentos CNAB 

A.104  Emitir/consultar informações dos arquivos retorno de pagamentos CNAB 

A.105  Emitir/consultar relação de saídas financeiras por período 

A.106  Emitir/consultar Relação de Saídas financeiras para conciliação 

A.107  Emitir/consultar Relações de créditos de conferência 

A.108  Emitir/consultar Relações de créditos oficiais 

A.109  Emitir/consultar Relação de liquidações 

A.110  Efetuar o cálculo automático dos repasses de receita por conta contábil 

A.111  Registrar e manter configuração de parâmetros de repasses por conta 

A.112  Emitir/consultar a Disponibilidade orçamentária 

A.113  Gerar de forma automática os pagamentos para os repasses de receita 

A.114  Permitir a inscrição automática de restos a pagar do exercício seguinte a partir dos 
empenhos e liquidações com saldo ao final do exercício. 

A.115  Possibilitar a alteração pelo usuário dos valores das retenções de tributos 
calculados automaticamente 

A.116  Possibilitar a alteração pelo usuário do Favorecido das retenções de tributos 
possibilitando que sejam diferentes do favorecido do pagamento 

A.117  Geração/exportação do arquivo para alimentação da DIRF 
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A.118  Imprimir e controlar a emissão de cheques 

A.119  Registrar e manter a programação de pagamentos 

A.120  Registrar e manter a programação de movimentações financeiras 

A.121  Registrar e manter a programação de recebimentos 

A.122  Promover a importação de receita através de arquivo texto no padrão XML 

A.123  Promover a Importação de receita através de arquivo de retorno bancário 

A.124  Possibilitar o desfazimento da importação da receita 

A.125  Importar folha de pagamento a partir de arquivos texto ou XML de acordo com 
layout pré-definido 

A.126  Possibilitar o desfazimento da importação da folha 

A.127  Importar arquivos retorno de pagamentos CNAB 

A.128  Exportar arquivos remessa de pagamentos CNAB 

A.129  Possibilitar o encerramento de exercício contábil gerando automaticamente os 
lançamentos contábeis no padrão do MCASP. 

A.130  Bloquear alterações de lançamentos contábeis em exercício encerrado. 

A.131  Permitir a importação de arquivo contendo os pagamentos autorizados para 
efetivação, possibilitando a geração de empenhos, liquidações e pagamentos a 
partir dos registros importados. 

A.132  Importar o arquivo do extrato bancário no padrão OFX ou OFC para conciliação 
bancária 133. Possibilitar a conciliação bancária entre o extrato e os registros 
financeiros de despesas e receitas 

A.133  Emitir / consultar a Relação de Lançamentos não conciliados 

A.134  Emitir / consultar a Relação de Registros não conciliados 

 
B. REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL 

ITEM REQUISITOS FUNCIONAIS 

B.1  
Registrar e manter cadastro de bens móveis com geração automática do lançamento 
contábil de incorporação no padrão MCASP 

B.2  
Registrar e manter o histórico das movimentações dos bens móveis entre unidades 
e responsáveis. 

B.3  
Registrar e manter o histórico das reavaliações dos bens móveis com geração 
automática do lançamento contábil no padrão MCASP. 

B.4  
Registrar e manter dados de baixa dos bens móveis com geração automática do 
lançamento contábil de incorporação no padrão MCASP 

B.5  
Permitir a gravação em banco de dados da foto digitalizada do bem móvel associada 
ao seu cadastro. 

B.6  Permitir a identificação dos bens móveis por código de barras. 

B.7  Registrar e manter o cadastro dos fornecedores de bens. 

B.8  Registrar e manter o cadastro de unidades (departamentos) do Conselho 

B.9  Registrar e manter o cadastro de Responsáveis (funcionários) 

B.10  Registrar e manter o cadastro de Seguros dos Bens Móveis 
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B.11  Registrar e manter o cadastro de empréstimos dos Bens Móveis 

B.12  
Registrar e manter cadastro de bens imóveis com geração automática do 
lançamento contábil de incorporação no padrão MCASP 

B.13  
Registrar e manter o histórico das reavaliações dos bens imóveis com geração 
automática do lançamento contábil no padrão MCASP. 

B.14  
Registrar e manter dados de baixa dos bens imóveis com geração automática do 
lançamento contábil de incorporação no padrão MCASP 

B.15  Registrar e manter cadastro de aluguéis dos bens imóveis 

B.16  Registrar e manter a tabela de cargos dos responsáveis (funcionários) 

B.17  Registrar e manter a tabela de medidas de garantia dos bens 

B.18  18. Registrar e manter a tabela de estados de conservação dos bens 

B.19  Registrar e manter a tabela de formas de aquisição dos bens 

B.20  Registrar e manter a tabela de tipos de bens móveis 

B.21  Registrar e manter a tabela de tipos de bens imóveis 

B.22  Registrar e manter a tabela de formas de baixa dos bens 

B.23  Registrar e manter a tabela de tipos de seguro dos bens 

B.24  Registrar e manter a tabela de comarcas dos bens imóveis 

B.25  Registrar e manter o cadastro de inventário por unidade dos bens móveis 

B.26  
Emitir / consultar o relatório Balancete que demonstre o saldo inicial, as 
incorporações, as baixas e o saldo final das contas contábeis patrimoniais por 
período. 

B.27  Emitir / consultar a relação de bens móveis por unidade (departamento) 

B.28  Emitir / consultar a relação de bens móveis por responsável (funcionário) 

B.29  Emitir / consultar a relação de bens móveis por contas contábeis. 

B.30  Emitir / consultar a relação de bens móveis por tipo de bem. 

B.31  Emitir / consultar a relação do acervo patrimonial 

B.32  Emitir / consultar o relatório demonstrativo da evolução patrimonial 

B.33  Emitir o gráfico de bens móveis por unidade 

B.34  Emitir o gráfico de bens móveis por responsável 

B.35  Emitir o gráfico de bens móveis por tipo de bem móvel. 

B.36  Emitir o gráfico de bens móveis por contas contábeis 

B.37  Emitir o gráfico de evolução patrimonial 

B.38  Emitir a ficha individual do bem imóvel com suas características principais 

B.39  Emitir / consultar a relação de bens imóveis 

B.40  Emitir / consultar o termo de responsabilidade dos bens móveis 

B.41  Emitir / consultar o termo de transferência dos bens móveis 

B.42  
Emitir / consultar o termo de saída dos bens móveis baseado no cadastro de 
empréstimos 

B.43  Emitir / consultar a relação de bens móveis emprestados 
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B.44  
Emitir / consultar a relação de depreciações automáticas de bens móveis por 
período e tipo de bem 

B.45  Permitir a replicação de bens móveis pré-existentes para facilitação da criação de 
novos bens com características semelhantes. 

B.46  Permitir a definição dos campos de preenchimento obrigatório por tipo de bem. 

B.47  Permitir a definição dos parâmetros de depreciação por tipo de bem 

B.48  Emitir alerta de depreciações a realizar na abertura do sistema 

B.49  Realizar a depreciação automática dos bens móveis e imóveis baseado nos 
parâmetros configurados por tipo de bem gerando automaticamente os 
lançamentos contábeis no padrão MCASP 

B.50  Permitir o desfazimento da depreciação automática dos bens móveis e imóveis 

B.51  Permitir a apuração do valor líquido por tipo de bem gerando os lançamentos 
contábeis no padrão MCASP 

B.52  Registrar movimentações de bens do Patrimônio utilizando leitora de código de 
barras 

B.53  Realizar Inventário através de código de barras a partir de dispositivo mobile 

B.54  Emitir alerta de empréstimos com data de devolução prevista vencida ao acessar o 
sistema 

B.55  Emitir alerta de seguros vencidos e/ou a vencer ao acessar o sistema 

B.56  Possibilitar a transferência coletiva de bens móveis entre unidades e responsáveis. 

B.57  Permitir a integração com os dados referentes à aquisição do bem proveniente do 
controle orçamentário (empenho) 

B.58  Permitir a geração de relatórios de bens móveis personalizados através de 
ferramenta que possibilite ao usuário a definição de filtros diversos e dos campos a 
serem apresentados na listagem 

 
C. REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS 

I. O módulo deverá efetuar o controle das despesas por Centros de Custos, tendo como 
finalidade principal dotar os Gestores de informações gerenciais para subsidiar o processo 
decisório. 

II. O módulo deve ter as seguintes principais funcionalidades: 

ITEM FUNCIONALIDADE 

C.1  
Registrar e manter a estrutura de Centros de custos possibilitando a definição de 
quantidade de níveis (no mínimo 3) e a máscara da quantidade de dígitos do código 
para cada nível 

C.2  
Registrar e manter a estrutura de Eventos da entidade para classificação das 
despesas 

C.3  
Registrar e manter as definições de rateio por centros de custos e seus respectivos 
percentuais de participação nas despesas Relatórios e Consultas 

C.4  Emitir / consultar o relatório Execução do orçamento por centro de custos 

C.5  Emitir / consultar a relação de centros de custos 
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C.6  
Emitir / consultar o relatório Participação de cada centro de custo analítico sobre o 
centro de custo sintético 

C.7  
Emitir / consultar o relatório Participação das contas de despesa sobre os centros de 
custo / as contas / total por centro de custos / total por Conta 

C.8  Emitir / consultar o relatório Quadro geral de reformulações por centros de custos 

C.9  Emitir / consultar o Razão por centro de custos 

C.10  
Emitir / consultar o relatório Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos por Centro 
de custos 

C.11  Emitir / consultar o Razão de lançamentos contábeis por centro de custos 

C.12  
Emitir / consultar o relatório Participação das contas de despesa sobre os eventos e 
totais. 

C.13  Emitir / consultar o relatório Gastos mensais por evento 

C.14  Emitir / consultar o relatório Razão por evento 

C.15  
Permitir o registro das dotações iniciais por conta e centros de custos 
simultaneamente. 

C.16  
Permitir o registro das reformulações orçamentárias por conta e centros de custos 
simultaneamente 

C.17  
Permitir o registro das transposições orçamentárias por conta e centros de custos 
simultaneamente 

C.18  Emitir / consultar a disponibilidade orçamentária por centro de custos e conta. 

C.19  
Permitir a distribuição dos centros de custos na fase de pagamentos validando o 
saldo e a distribuição da liquidação. 

C.20  
Permitir a distribuição dos centros de custos na fase de pré-empenhos com validação 
do saldo orçamentário da conta/centro de custos. 

C.21  
Permitir a distribuição dos centros de custos na fase de empenhos e anulações de 
empenhos com validação do saldo orçamentário da conta/centro de custos. 

C.22  
Permitir a distribuição dos centros de custos na fase de Liquidações e Cancelamentos 
de liquidações validando o saldo e a distribuição do empenho. 

C.23  Permitir a distribuição dos eventos na fase de pagamentos. 

 
D. REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO DO TCU 

ITEM FUNCIONALIDADE 

D.1  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Identificação da 
entidade. 

D.2  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Normas 
Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas 

D.3  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Finalidade e 
competências institucionais da entidade jurisdicionada 

D.4  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Apresentação do 
organograma funcional com as competências e atribuições das áreas 
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D.5  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Descrição sucinta do 
planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade 

D.6  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Informações sobre 
as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos 

D.7  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Demonstração e 
contextualização dos resultados alcançados no exercício 

D.8  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas aos Indicadores 
utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão 

D.9  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Estrutura de 
governança da entidade 

D.10  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Relação dos 
principais dirigentes e membros de conselhos 

D.11  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Remuneração paga 
aos administradores, membros da diretoria e Conselho 

D.12  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Demonstração da 
atuação da auditoria interna 

D.13  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Informações sobre a 
estrutura e as atividades do sistema de correição 

D.14  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Demonstração da 
receita 

D.15  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas ao Desempenho na 
execução orçamentária e financeira 

D.16  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas à Transferências de 
recursos realizadas no exercício de referência 

D.17  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Informações sobre a 
estrutura de pessoal da entidade, no que diz respeito à força de trabalho 

D.18  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Informações sobre a 
estrutura de pessoal da entidade, no que diz respeito ao Ingresso de funcionários 

D.19  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Informações sobre a 
estrutura de pessoal da entidade, no que diz respeito à Qualificação da força de 
trabalho 

D.20  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas ao Tratamento das 
determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU 

D.21  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas ao Tratamento das 
recomendações feitas pelo órgão de controle interno 

D.22  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas ao Tratamento das 
recomendações feitas pela auditoria interna ou por entidade superior 

D.23  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Informações sobre a 
adoção das normas MCASP 

D.24  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Demonstrações 
Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 
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D.25  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas ao Relatório da 
auditoria independente sobre as demonstrações contábeis 

D.26  
Permitir o cadastro e alimentação das informações relativas às Outras informações 
consideradas relevantes pela entidade 

D.27  Permitir o cadastro e manutenção da tabela de cargos; 

D.28  Permitir o cadastro e manutenção da tabela de objetivos estratégicos; 

D.29  Permitir o cadastro e manutenção da tabela de metas; 

D.30  Permitir o cadastro e manutenção da tabela de ações; 

D.31  
Permitir o cadastro e manutenção da tabela de usuários e a definição dos perfis de 
acesso ao sistema por usuário; 

D.32  
Realizar automaticamente e sob demanda do usuário a validação dos tópicos 
preenchidos no relatório de gestão e emitir alertas sobre inconsistências; 

D.33  
Permitir a configuração dos tópicos de preenchimento obrigatório e/ou opcional 
nos Regionais pelo Conselho Nacional; 

D.34  
Emitir o relatório de gestão do Conselho Regional na formatação determinada pelo 
TCU; 

D.35  
Realizar a sugestão automática de dados históricos de exercícios anteriores por 
tópico para facilitação do preenchimento; 

D.36  Disponibilizar exemplos e instruções de preenchimento por tópico do relatório; 

D.37  
Realizar a transmissão dos dados do relatório de gestão do Regional ao Conselho 
Nacional sob demanda do usuário; 

D.38  
Disponibilizar a consulta do histórico de relatórios transmitidos ao Federal por 
natureza (original ou retificadora); 

D.39  
Disponibilizar a consulta do histórico de recepção de relatórios por Regional no 
Conselho Nacional; 

D.40  
Disponibilizar a consulta da relação de Conselhos Regionais pendentes do envio do 
relatório ao Conselho Nacional; 

D.41  
Permitir o encerramento (fechamento) do relatório por exercício para impedir 
novas transmissões a partir do envio ao TCU; 

D.42  
Registrar as observações da auditoria a respeito dos tópicos do relatório e 
definição da situação (aprovado, em análise e reprovado) para visualização no 
Regional; 

D.43  
Realizar a geração automática do relatório de gestão agregado no formato exigido 
pelo TCU para transmissão via site do Tribunal; 

D.44  Gerenciar o controle de acesso por função em todo o sistema; 

D.45  
Efetuar o registro de logs de alterações, inclusões e alterações nos dados dos 
sistemas. 

 
E. REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS 

ITEM FUNCIONALIDADE 
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E.1  
Manter os dados básicos tais como endereços residenciais e comerciais, telefones, 
filiação, CPF, RG, título eleitor, estado civil, tipo sanguíneo, sexo, data de 
nascimento, E-mail etc.; 

E.2  Associar a foto do profissional ao cadastro; 

E.3  Manter histórico da situação do profissional; 

E.4  
Manter informação sobre tipo de inscrição, categoria e número de registro 
profissional; 

E.5  
Manter dados relativos a formação acadêmica ou não, as atividades e experiências 
profissionais e a especialidade do profissional; 

E.6  Manter informações sobre responsabilidade técnica e outras responsabilidades; 

E.7  Registrar a participação em eventos; 

E.8  Registrar credenciamentos e associações; 

E.9  Controlar eleições e votações; 

E.10  Registrar as atuações e cargos exercidos pelos profissionais no conselho; 

E.11  Registrar as ocorrências dos profissionais junto ao Conselho; 

E.12  
Registrar o resultado de pesquisas realizadas junto aos profissionais, criadas pelo 
Conselho. 

E.13  
Registrar as ocorrências relativas ao profissional, manter histórico e 
acompanhamento; 

E.14  
Registrar e manter histórico de diversos endereços, bem como manter o endereço 
para Correspondência, para divulgação na WEB e para Mala Direta; 

E.15  
Possibilidade de preencher o endereço, com padrão dos Correios, através da 
digitação do CEP (caso existente no cadastro de CEP); 

E.16  
Controlar mudança automática de situação cadastral vencidas. Ex: “Provisória” 
para “Vencida”, ou por aposentadoria, tempo de inscrição e outros critérios; 

E.17  

Configuração personalizada para composição do número de registro profissional, 
abrangendo diversas possibilidades de formatos para atender as resoluções dos 
federais; Tela dinâmica disponível para controlar campos de dados cadastrais 
específicos do conselho; 

E.18  Validação do CPF; 

E.19  Validação de nomes duplicados ao cadastrar um novo registro; 

E.20  
Manter informações de documentos relacionados (ofícios, cartas, requerimentos, 
etc.); 

E.21  
Possibilidade de impressão da ficha cadastral completa do profissional, com a 
opção de escolha dos quadros de informações (endereço, processos, financeiros, 
etc.) que irão ser apresentados na impressão. 

E.22  
Manter os dados básicos tais como endereço, telefones, E-mail, natureza, tipo de 
empresa, setor empresa, área de atuação, CNPJ, Inscrição estadual, data de 
fundação, capital social, categoria etc.; 

E.23  Manter histórico da situação da PJ junto ao Conselho. 

E.24  Manter informação sobre os sócios e a participação societária da PJ; 
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E.25  
Manter informação sobre as responsabilidades técnicas, administrativas e 
gerenciais da PJ; 

E.26  Manter histórico das ocorrências da PJ junto ao Conselho. 

E.27  Registrar as ocorrências relativas a empresa, manter histórico e acompanhamento; 

E.28  
Possibilidade de preencher o endereço, com padrão dos Correios, através da 
digitação do CEP (caso existente no cadastro de CEP); 

E.29  
Controlar mudança automática de situação cadastral vencidas. Ex: “Provisória” 
para “Vencida” ou por tempo de inscrição e outros critérios; 

E.30  

Configuração personalizada para composição do número de registro da empresa, 
abrangendo diversas possibilidades de formatos para atender as resoluções do 
Nacional; Tela dinâmica disponível para controlar campos de dados cadastrais 
específicos do conselho; 

E.31  Validação do CNPJ; 

E.32  Validação de razões sociais duplicadas ao cadastrar uma nova empresa; 

E.33  
Manter informações de documentos relacionados (ofícios, cartas, requerimentos, 
etc.). Cadastro de outras pessoas física e jurídicas não inscritas 

E.34  
Manter os dados básicos tais como endereço, telefones, CPF, E-mail, CNPJ área de 
atuação, setor atuação, etc.; 

E.35  Manter histórico da situação; 

E.36  Manter informações sobre responsabilidade junto a empresas; 

E.37  Registrar as atuações e cargos exercidos em empresas; 

E.38  Registrar as ocorrências; 

E.39  
Classificação detalhada desse cadastro para a possibilidade de manutenção de um 
cadastro de agenda; 

E.40  Validação CPF/CNPJ; 

E.41  
Possibilidade de transformar um cadastro de “outra” PF e PJ num cadastro de 
registro no conselho, sem a necessidade de redigitação de informações. 

E.42  
Gerar, manter e controlar os débitos pagos e não pagos provenientes de 
anuidades, renegociações, multas e taxas diversas; 

E.43  

Renegociar dívidas vencidas e não pagas de forma avulsa (com possibilidade de 
acréscimos e descontos) ou pré-configurada, onde o usuário terá formas pré-
definidas de parcelamentos já disponíveis (com valores mínimos de parcelas, 
dependendo da quantidade de parcelas a escolher ter descontos diferenciados em 
multas e juros, etc.); 

E.44  
Atualizar dívidas vencidas por diversos índices tais como ICV, SELIC, INPC, multa e 
juros, definidos por parâmetros pelo Conselho; 

E.45  
Emitir carnês avulsos com código de barras, nos padrões do Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal; 

E.46  
Gerar arquivos de débitos para impressão de carnês de cobrança, para os mesmos 
bancos, nos padrões definidos por estes; 

E.47  Permitir a baixa de débitos de forma avulsa (individual); 
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E.48  
Tratar e dar baixa automática dos pagamentos efetuados em bancos, retornados 
através de arquivos; 

E.49  
Emitir relatórios de profissionais em débitos com o Conselho, por diversos critérios 
de seleção como tipo de débitos, intervalo de datas de vencimento, por região, 
etc.; 

E.50  
Emitir relatórios de profissionais em dia como o Conselho, por diversos critérios de 
seleção, como tipo de débitos, por região, etc.; 

E.51  
Emitir relatórios de recebimentos por período, e outros critérios tais como 
recebidos através de bancos, por data de recebimento, de uma determinada 
região, etc.; 

E.52  
Emitir relatórios resumos de devedores e de pagamentos, selecionados por vários 
critérios como período, região, etc.; 

E.53  
Listar o conteúdo dos arquivos gerados para os bancos, recebidos dos bancos e de 
erros resultado do processamento dos arquivos retorno; 

E.54  
Gerar a contabilização automática da receita para o Sistema de Controle contábil e 
orçamentário; 

E.55  
Efetuar consultas diversas, integradas ao módulo cadastral, cujo resultado poderá 
ser impresso em relatório, emissão de etiquetas ou gravado em arquivo texto ou 
mala direta para Microsoft Word. 

E.56  
Possibilidade de definir valores padrões às taxas (anuidade, taxa de inscrição, 
emissão de carteira, etc.), definir se será considerada para inadimplência e definir 
quantidade de dias padrões para o vencimento; 

E.57  
Possibilidade de cancelar débitos por motivos diversos (cadastrados pelo usuário 
do sistema); 

E.58  
Controle total da composição do débito, quando existir, principal, multa, 
atualizações, juros, despesas bancárias, despesas advocatícias e despesas de 
postagem; 

E.59  
Controle das situações (pago, não pago, pago a menor, etc.) dos débitos, mantendo 
o histórico de mudanças; 

E.60  
Concatenar o parcelamento de débitos a impressão e salvamento do Termo de 
Confissão de Dívida, que poderá ser configurado o seu texto e formato de exibição 
dos dados do parcelamento; 

E.61  
Manter histórico de todos os parcelamentos efetuados, com parcelas pagas e não 
pagas; 

E.62  
Controle do(s) débito(s) de origem(s) que está sendo paga nas parcelas da 
renegociação; 

E.63  Salvar imagem em arquivo dos boletos bancários com código de barras; 

E.64  Possibilidade de envio via e-mail, diretamente do sistema, dos boletos bancários; 

E.65  
Controle total das emissões, mantendo histórico de tudo que foi emitido de 
cobrança para a pessoa, com possibilidade da impressão de segunda via; 
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E.66  
Especificação das emissões de cobranças por composição do débito (principal, 
multa, atualizações, juros, despesas bancárias, despesas advocatícias e despesas de 
postagem); 

E.67  
Configurações para controle dos dados financeiros tais como: Não permitir data de 
pagamento futura, sugerir data de pagamento e data de referência do débito, 
permitir a baixa automática para débitos cancelado; 

E.68  
Possibilidade de cobrança via Débito em Conta, utilizando o Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica; 

E.69  
Possibilidade de configurar o sistema para gerar a anuidade proporcional e taxas de 
forma automática no momento da criação de novos cadastros; 

E.70  Possibilidade de efetuar Recobranças coletivas. 

E.71  
Lançar os débitos dos profissionais em dívida ativa de forma individual (profissional 
a profissional) ou de forma coletiva (conjunto de profissionais) segundo critérios 
definidos pelo usuário; 

E.72  
Oferecer o controle dos débitos lançados em dívida ativa, efetuando consultas e 
emitindo relatórios diversos; 

E.73  
Permitir o acompanhamento de todo o processo da dívida ativa, desde o 
lançamento até o pagamento dos débitos em juízo. 

E.74  Permitir que se desfaça o lançamento em dívida ativa 

E.75  
Emitir “Aviso de Lançamento em Dívida Ativa” e a “Certidão de Dívida Ativa” de 
forma individual ou coletiva. 

E.76  
Permitir que os modelos do Aviso e Certidão podem ser personalizados pelo 
usuário; 

E.77  
Gerar os livros da Dívida Ativa de forma coletiva, organizando os profissionais em 
ordem alfabética. 

E.78  Efetuar renegociações (parcelamento) de débitos lançados em Dívida Ativa. 

E.79  Controlar da Dívida Ativa na fase Administrativa e Executiva; 

E.80  Vinculo da Certidão de dívida ativa ao processo judicial de execução de débitos; 

E.81  
Controlar documentos emitidos (Certidão, Notificação, Petições, etc.), bem como o 
recebimento de AR. 

E.82  
O acesso às informações e aos serviços oferecidos na WEB deverá ser feito através 
de link contido na página do Conselho. 

E.83  
Possuir rotinas de consultas aos dados da base com amplas possibilidades de 
critérios para seleção, e sobre os dados selecionados emitir relatórios, etiquetas, 
gráficos ou gerar arquivos; 

E.84  
Grande número de parâmetros e tabelas permitindo uma maior flexibilidade e 
liberdade no tratamento dos dados; 

E.85  
Permite a criação de modelos, como carteira profissional, carta de cobrança, 
declarações, certidões e etc., e os imprima com os dados constantes no sistema 
(mala direta); 

E.86  Integrado a tabela de Entidades em Geral (Empresas, Universidade e etc.); 
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E.87  
Permite o registro da região, sub-sede ou delegacia de vínculo do profissional ou 
PJ; 

E.88  

Total integração entre os módulos, por exemplo, na tela principal do cadastro é 
indicado se o profissional está inadimplente e com algum processo em andamento, 
bastando um clique para visualizar as informações de inadimplemento ou dos 
processos; 

E.89  Opção de criação de relatórios/modelos personalizados; 

E.90  
Emissão de boletos bancários e arquivos remessa para bancos ou outras empresas 
que confeccionam carnês; 

E.91  
Gerar etiquetas combinando dados cadastrais e financeiras nos filtros de seleção, 
para obter resultados para mala direta, mailing, correspondências; 

E.92  
Opção de padronização das margens dos relatórios emitidos, ajustando assim a 
possíveis papeis timbrados e possibilidade de alteração no momento da impressão; 

E.93  
Possibilidade de padronizar informações no momento do cadastro como Situação 
profissional, Tipo de Inscrição, Região de Inscrição e primeiro dado a ser 
cadastrado (Nome ou CPF/CNPJ); 

E.94  Configuração dos locais para salvar os arquivos gerados e controlados pelo sistema; 

E.95  
Localizador dinâmico de registros cadastrados (PF e PJ), onde se pode localizar um 
nome por parte, começando por, concatenando com demais informações e por 
histórico de registro e dados de situação cadastral, tipo de inscrição e categoria 

E.96  

Desvincular o boleto gerado do debito de origem - Débitos gerados no sistema 
serem desvinculados dos boletos gerados, permitindo o controle do histórico dos 
boletos gerados. Não gerando um novo debito quando apenas queremos emitir um 
novo boleto para um debito vencido. Débitos 1:N Boletos. 

E.97  
Permitir vincular registro de mesmo profissional - Vinculação por CPF ou manual 
de profissionais que possuem registro em mais de uma categoria 

E.98  
Desfazer negociações - Possibilidade de desfazer negociações em que uma ou mais 
parcelas tenham sido pagas: Ao desfazer uma negociação que já foi pago uma 
parcela ou mais, os valores pagos devem voltar ao debito de origem. 

E.99  
Controlar Local de Trabalho - Ter registro dos locais de trabalho dos profissionais, 
mantendo histórico. 

E.100  
Mostrar dados gerados no controle de fiscalização - Dados gerados no controle de 
fiscalização como: Notificação/Autuação deve aparecer no cadastro do profissional. 

E.101  
Gestão de Ocorrências - Gestão de ocorrências para verificação das informações 
prestadas pelos colaboradores, facilitando a identificação e gestão das tomadas de 
decisão. 

Funcionalidades na WEB através da internet – Portal de Transparência 
A solução deverá possuir as seguintes funcionalidades, para acesso do público em geral, para 
acesso via internet através de Browser, cujo acesso é para o público em geral. 

E.102  
Relação de Profissionais e Pessoas Jurídicas Inscritos 
Profissionais e Pessoas Jurídicas inscritos no Conselho com autenticação para 
acesso 
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E.103  
Verificar a autenticidade de documentos emitidos pelos profissionais e PJ 
registrados através da Internet. 

E.104  Consultar os seus próprios dados cadastrais. 

E.105  Verificar sua situação financeira. 

E.106  Atualizar os seus próprios dados cadastrais, conforme definição do Conselho. 

E.107  
Imprimir boletos bancários dos débitos em aberto, com valores atualizados, com 
código de barras, para pagamento em qualquer banco ou via internet. 

E.108  Parcelamento de dívidas conforme critérios definidos pelo Conselho. 

E.109  
Emissão de certidões ou declarações cujos modelos são criados pelo Conselho 
Conselheiros, empregados do Regional e Sub-sedes 

E.110  Consultar os dados cadastrais de qualquer profissional ou PJ inscritos. 

E.111  Verificar a situação financeira de qualquer profissional ou PJ. 

E.112  
Atualizar os dados cadastrais de qualquer profissional ou PJ inscritos, conforme 
definição do Conselho. 

E.113  
Imprimir boletos bancários dos débitos em aberto, com valores atualizados, com 
código de barras, de qualquer profissional o PJ inscritos. 

E.114  
Parcelamento de dívidas conforme critérios definidos pelo Conselho de qualquer 
profissional ou PJ inscritos. 

E.115  
Emissão de certidões ou declarações cujos modelos são desenhados pelo 
Conselho. 

E.116  
Visualizar estatísticas de dados cadastrais e financeiros, com apresentação no 
formato de tabelas e gráficos. 

E.117  Efetuar o pré-cadastro de Pessoas Físicas (futuros profissionais) 

 
F. REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS 

ITEM FUNCIONALIDADE 

F.1  
Integrar-se aos módulos de Cadastro de inscritos e não inscritos evitando 
duplicação de cadastro. 

F.2  

Permitir que cada tipo de processo tenha um conjunto de campos próprios e 
independentes para registro de suas informações, criado dinamicamente pelo 
usuário, estando disponível campos dos tipos datas, tabelas, grades, números e 
textos. 

F.3  
Permitir que cada tipo de processo seja configurado quanto a sua numeração, 
permitindo sufixo, prefixo e auto incremental e reinício de numeração a cada ano. 

F.4  
Gerar o número do processo de forma automática, obedecendo as configurações 
por tipo de processo, quando da criação deste. 

F.5  
Controlar a tramitação do processo entre as áreas do Conselho registrando, o local, 
data de recebimento, responsável, situação e previsão de atendimento. 

F.6  
Possuir sistema de aviso de tramitação dos processos através de aviso no terminal 
do usuário. 

F.7  Efetuar tramitação de processos em lote. 
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F.8  
Permitir o registro de ocorrências diversas ao processo, mantendo seu histórico, 
com informação do usuário que a criou, data e campo livre para registro. 

F.9  Permitir o vínculo de documentos diversos. 

F.10  Permitir o vínculo a outros processos. 

F.11  Controlar as etapas dos processos por tipo de processo. 

F.12  

Configurar os parâmetros das etapas, por tipos de processos, permitindo informar 
quais e a sequência dos andamentos, quais os relatores e instrutores que podem 
atuar naquela etapa, quais usuários e departamentos que podem ter acesso ao 
processo na etapa. 

F.13  

Configurar os andamentos, por tipo de processo, permitindo informar se para o 
andamento o processo será distribuído de forma automática para o relator ou 
instrutor, se automaticamente o processo muda de etapa, é encerrado, altera a 
situação do inscrito, tramita para outro setor, altera o conteúdo de um campo 
dinâmico e envia Correio eletrônico. 

F.14  
Ao registrar um andamento efetuar as ações preestabelecidas nos parâmetros para 
aquele andamento, além de registrar a data do andamento, data de previsão, 
número da plenária que homologou, situação e campo livre. 

F.15  Efetuar andamento em lote. 

F.16  Possibilitar a impressão das etapas e os andamentos de um processo. 

F.17  
Integrar-se com o módulo de fiscalização para que fique registrada qual a 
fiscalização que deu origem ao processo. 

F.18  
Integrar-se ao módulo de controle de débitos para incluir e visualizar os débitos 
referentes ao processo. 

F.19  
Efetuar o controle das sessões de julgamento informando a turma, data, hora, 
participantes, relatores, presidente da sessão e processos que serão julgados. 

F.20  
Efetuar o controle das suspensões mantendo informações sobre a matéria, tipo de 
suspensão, data início, duração e dados de controle do recolhimento da carteira. 

F.21  
Permitir que cada tipo de processo seja configurado para gerar um modelo de 
documento distinto quando o processo é criado. 

F.22  
Gerar documentos de forma automática quando da criação do processo, conforme 
a configuração para o tipo. 

F.23  
Possuir ferramenta de geração de modelos de documentos para serem gerados e 
vinculados aos processos. 

F.24  
Possuir ferramenta de geração de modelos de relatórios contendo todos os campos 
envolvidos nos processos, inclusive os criados dinamicamente. 

F.25  
Possuir ferramenta de geração de etiquetas com montagem de forma dinâmica 
pelos usuários. 

F.26  Apresentar informações dos processos na WEB para acesso pelos envolvidos. 

F.27  
Permitir que cada tipo de processo seja configurado quanto ao conteúdo que será 
apresentado na WEB. 
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F.28  
Efetuar controle de permissão de acesso dos usuários por tipo de processos e 
unidade de lotação, etapa e andamento 

F.29  

Controle de Gestão de Senhas - Controle de gestão de senhas de acessos aos 
processos que são julgados internamente, bem como atribuir senhas para pessoas 
ou entidades externas para acessos aos processos para análise dos processos de 
sindicância, éticos, administrativos e afins. 

 
G. REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS 

ITEM FUNCIONALIDADE 

G.1  Controle de documentos de Entrada, Saída e Internos do Conselho; 

G.2  Controle de protocolo com emissão de recibo; 

G.3  Registro das características dos documentos. 

G.4  
Controle de entidades, conselheiros e demais pessoas que se relacionam com o 
Conselho; 

G.5  
Possibilidade de vincular o documento com cadastro de profissionais, pessoas 
jurídicas e outras pessoas; 

G.6  
Vínculo de documentos digitais (imagens, documentos Word e pdf) com os 
documentos registrados no sistema; 

G.7  Emissão de etiquetas; 

G.8  Controle da tramitação dos documentos entre os setores e pessoas do Conselho; 

G.9  Avisa o destinatário sobre o envio do documento, através de mensagem; 

G.10  
Possibilidade de recebimento do documento, via sistema, sem a necessidade da 
abertura do módulo principal do sistema. 

G.11  Avisa o remetente que o destinatário recebeu o documento; 

G.12  Permite a tramitação em lote de documentos; 

G.13  
Chamada ao Word com cabeçalho e rodapé colocados de forma automática, 
definidos pelo Conselho, para elaborar documentos; 

G.14  Registro de palavras-chave para fins de pesquisas futuras; 

G.15  Geração de arquivos para utilização pela mala direta do MS-WORD e MS-EXCEL; 

G.16  
Numeração automática e independente dos documentos recebidos e expedidos 
por tipo de documento, além da possibilidade de numerar sequências distintas do 
mesmo documento obedecendo ao critério de origem (Saída, Interno ou Entrada); 

G.17  
Manutenção, pelo próprio usuário de tipos de documentos, formas de tramitação e 
tratamentos; 

G.18  Indicação do local de arquivamento (arquivo e pasta); 

G.19  
Possibilidade de consulta aos dados através da seleção de uma variedade de 
critérios; 

G.20  
Integrado aos módulos de Controle de Inscritos, Controle de Processos e 
Fiscalização; 

G.21  
Controle de acessos aos registros de documentos seletivos por Departamento, 
setor e usuários conforme o nível de sigilo do documento; 
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G.22  Relacionamento entre documentos (vínculos); 

G.23  Controle do nível de sigilo dos documentos. 

G.24  
Manter histórico - Manter histórico que não pode ser deletado, preservando 
integridade, transparência dos documentos do conselho. 

G.25  
Transparência - Torna público automaticamente segundo nível de sigilo, tempo de 
sigilo da informação. 

G.26  
Geração de Documentos - Gerar memorandos e ofícios no padrão da presidência 
da república em HTML , permitindo posterior assinatura eletrônica do PDF gerado 

G.27  
Geração e Controle de ATAS - Gerar atas, arquivar atas geradas (digitalizadas). Evita 
perda de atas por qualquer motivo 

G.28  

Permite Criar - Permite criar ofícios, ofícios circulares, cartas, pautas de atas de 
diretoria com a inclusão automática de novos processos, processos de baixa, 
suspensões, reativação, inscrições secundárias, transferências, processos 
administrativos, éticos, sindicância e afins. 

G.29  
Gera relatório de buscas avançadas - Gera relatório de buscas avançadas em todos 
os sentidos possíveis com exportação em formato XMLX, DOCX, PDF. 

 
H. REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO 

ITEM FUNCIONALIDADE 

H.1  
Configurações para determinar a forma de trabalho com a fiscalização: Possibilidade 
de determinar o tipo de numeração processual, definições de telas disponíveis, 
definições de permissões para controle de ocorrências e andamentos; 

H.2  Montar roteiros de fiscalização CEP/ Cidades 

H.3  
Registro e controle dos dados relativos às fiscalizações de Profissionais e Pessoas 
Jurídicas registradas ou não no Conselho, tais como: data da fiscalização, tipo, 
situação, fiscal, observações; 

H.4  Registro e controle das notificações lavradas, quantidade de profissionais 

H.5  
Integração com o módulo cadastral, onde existe a informação se existe fiscalização 
ou não para determinado profissional, cruzar dados com a lista de profissionais 
recebida em ato fiscalizatório; 

H.6  
Integração financeira para controle de débitos vinculados a fiscalização, dados e 
valores das renegociações, porcentagem de profissionais adimplentes antes e pós 
fiscalização; 

H.7  
Registro e controle dos “itens” fiscalizados numa determinada diligência, controle de 
prazos; 

H.8  
Registro e controle do histórico de ocorrências relativas à fiscalização, linha do 
tempo para cada instituição; 

H.9  
Registro e controle dos dados relativos aos autos de infração, tais como número, 
data, valor, vencimento, data limite para recurso; 

H.10  Registro e controle de correspondência (AR/E-mail) Setor de Processo Administrativo 
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H.11  
Registro e acompanhamento da tramitação do processo de fiscalização nas unidades 
do Conselho. Podem ser registradas as informações de data de entrada, local, prazo 
previsto, data de saída, situação e observação; 

H.12  
Registro e controle dos andamentos (fases) do processo de fiscalização, bem como 
suas informações complementares, relacionar com roteiro encaminhado para cada 
fiscal. 

H.13  
Gerar relatório trimestral CONAFI. Filtros de relatórios, sendo realizado de forma 
automática através dos termos de fiscalização. Quantitativo de profissionais 
fiscalizados em relação dos ativos no regional. 

H.14  
Gerar relatório de auditoria CONTER mapa de veículos/ cartão corporativo e demais 
informações 

H.15  
Controle SATR - Gerenciar todo processo de emissão do Certificado mantendo 
histórico para consulta e demais ferramentas, como impressão de etiquetas e 
máscara 

H.16  
Controle de Rotas - Gerenciar regiões para que os roteiros sejam os mais próximos 
possíveis, incluindo rotas referente a cada etapa da fiscalização. 

H.17  
Integração de informações, ato fiscalizatório - Disponibilizar informações 
consolidadas e integradas do histórico do profissional e estabelecimento no 
momento da fiscalização 

H.18  

Controle das fiscalizações/Roteiros - Quando um fiscal fizer uma fiscalização essa 
fiscalização deve receber uma numeração sequencial e única, assim como ser 
indicado a que etapa e roteiro essa fiscalização pertence. Isto permitiria relatório 
automático do andamento da fiscalização em um regional. 

H.19  

Manutenção vinculo de trabalho - Quando um fiscal abrir uma fiscalização ele deve 
poder incluir os novos profissionais, assim como determinar o fim do vínculo com a 
instituição fiscalizada. Isso permitiria o controle real dos vínculos de trabalhos e 
permitiria também a geração de documentos em lote na fiscalização. 

H.20  
Geração de Notificação/Autuação em lote - Após o fiscal determinar a inclusão e 
exclusão dos vínculos de trabalho, ser possível gerar em lote notificações/autuações. 

H.21  

Controle dos profissionais fiscalizados - Cada fiscalização controlada 
numericamente possui através dos vínculos profissionais a relação de profissionais 
que foram fiscalizados. Deve ser vinculada a fiscalização o histórico dos profissionais 
verificados, separando em situações. Para os profissionais com 
notificações/autuações fique com a situação notificações/autuações. Não havendo 
notificações/autuações fique com a situação regular. Isso permitiria o controle do 
número de profissionais fiscalizados, assim como o quantitativo de profissionais com 
notificações/autuações. 

H.22  
Assinatura eletrônica - Assinar eletronicamente (usuário e senha) notificações 
/autuações. 

 
I. REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

ITEM FUNCIONALIDADE 
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I.1  
Possuir relatório de estatísticas de quantidade acessos por tipo de consultas (menus 
e submenus) realizadas no portal de transparência. 

I.2  Permitir que o Portal seja acessado pela página WEB principal do Conselho. 

I.3  Possibilidade para cadastrar e apresentar as perguntas frequentes. 

I.4  Página para cadastrar e apresentar a carta de serviços aos usuários. 

I.5  
Possibilidade de cadastrar e apresentar as informações para contatos, o responsável 
pela ouvidoria e os meios de acesso alternativos à ouvidoria, com disposição na 
página principal do Portal. 

I.6  Possibilidade de cadastrar e apresentar as informações para o Fale conosco. 

I.7  
Possuir controle de permissões de acesso através de usuário e senha para configurar 
o sistema. 

I.8  
Cadastrar interlocutores para definição dos responsáveis pela publicitação das 
informações no portal de transparência. 

I.9  
Possuir rotina de elaboração e envio de e-mails aos interlocutores (consulentes) 
demonstrando o trâmite da consulta. 

I.10  
Possuir cadastro e configuração dos demonstrativos (arquivos) a serem apresentados 
no portal de transparência. 

I.11  
Possibilitar a integração de todas as páginas de consulta do Sistema com o site ou 
Portal mantido pelo Conselho de forma transparente via recurso de iFrame. 

I.12  
Possibilitar a criação de menus, mínimo 10 (dez) e sub menus, mínimo 10 (dez), de 
forma dinâmica e que possam ser customizados. 

I.13  
Permitir a elaboração e formatação de conteúdo específico com imagens, textos e 
arquivos anexos por sub menus. 

Requisitos para acesso do Público em Geral 

I.14  As páginas de acesso pelo público em geral devem possuir layout responsivo. 

I.15  
Possuir tela de informação de filtros com a periodicidade mensal para consulta e 
apresentação de relatórios elaborados a partir das informações consolidados pelo 
Portal e/ou alimentadas. 

I.16  

Possuir tela de busca com filtros com a periodicidade mensal para consulta e 
emissão do relatório Comparativo da despesa (fase de execução: liquidado) em 
formato final de apresentação (PDF) e planilha, inclusive em formatos eletrônicos 
abertos, a partir dos dados disponíveis no sistema de controle orçamentário, 
contábil e das despesas. 

I.17  

Possuir tela de busca com filtros com a periodicidade mensal para consulta e 
emissão do relatório Balanço patrimonial em formato final de apresentação (PDF) e 
planilha, inclusive em formatos eletrônicos abertos, a partir dos dados disponíveis 
no sistema de controle orçamentário, contábil e das despesas. 

I.18  

Possuir tela de busca com filtros com a periodicidade mensal para consulta e 
emissão do relatório Demonstrativo de empenhos e pagamentos em formato final 
de apresentação (PDF) e planilha, inclusive em formatos eletrônicos abertos, a partir 
dos dados disponíveis no sistema de controle orçamentário, contábil e das despesas. 
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I.19  

Possuir tela de busca com filtros com a periodicidade mensal para consulta e 
emissão do relatório sintético de despesas, por mês e por passageiro de viagens 
realizadas e suas respectivas prestações de contas em formato final de apresentação 
(PDF) e planilha, inclusive em formatos eletrônicos abertos, a partir dos dados 
disponíveis no sistema de controle orçamentário, contábil e das despesas. 

I.20  

Possuir tela de  busca  com  filtros  com  a periodicidade 
mensal para consulta e emissão do relatório sintético de passagens aéreas em 
formato final de apresentação (PDF) e planilha, inclusive em formatos eletrônicos 
abertos, a partir dos dados disponíveis no sistema de controle das passagens aéreas 
e despesas indenizatórias. 

I.21  

Possuir tela de busca com filtros com a periodicidade mensal para consulta e 
emissão do relatório Relação de pagamentos, incluindo informações das retenções 
dos pagamentos em formato final de apresentação (PDF) e planilha, inclusive em 
formatos eletrônicos abertos, a partir dos dados disponíveis no sistema de controle 
orçamentário, contábil e das despesas. 

I.22  

Possuir tela de busca com filtros para consulta e emissão do relatório Relação de 
bens móveis por conta contábil, em formato final de apresentação (PDF) e planilha, 
inclusive em formatos eletrônicos abertos, a partir dos dados disponíveis no sistema 
de controle do patrimônio. 

I.23  

Possuir tela de busca com filtros para consulta e emissão do relatório de Relação de 
contratos e convênios em formato final de apresentação (PDF) e planilha, inclusive 
em formatos eletrônicos abertos, a partir dos dados disponíveis no sistema de 
Controle dos Contratos e Licitações. 

I.24  
Possuir tela de busca com filtros para consulta e emissão do Relatório de Gestão do 
TCU em formato final de apresentação (PDF). 

I.25  
Possuir tela de busca com filtros para consulta e emissão do Relatório de Gestão 
Fiscal em formato final de apresentação (PDF). 

I.26  
Possuir tela com filtro de periodicidade e favorecido para consulta em banco de 
dados do sistema Orçamentário e Contábil, para apresentar a relação de 
pagamentos. 

I.27  
Possuir tela com filtro de periodicidade e favorecido para consulta dos dados no 
sistema de controle do patrimônio, para apresentar a relação de bens móveis por 
conta contábil, via serviço ou recurso similar. 

I.28  

Possuir tela com filtro de periodicidade e favorecido para consulta em banco de 
dados do sistema de controle dos contratos e licitações, para apresentar a relação de 
contratos e convênios e os respectivos valores, com o objeto, o modo de contratação 
e a vigência, se ativo ou não. 

I.29  

Possuir tela com filtro de periodicidade e favorecido para consulta em banco de 
dados do sistema de controle de viagens, para apresentar a relação dos 
deslocamentos dos membros da autarquia, contendo o motivo e destino da viagem, 
as datas de ida e volta, o beneficiário, os valores tarifários/reembolso por 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 
 

Página 58 de 116 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 71.736-201 | Núcleo Bandeirante/DF– Telefax (0XX 61) 

3326 9374/3051-6500 

E-mail: conter@conter.gov.br  home page: www.conter.gov.br 
 

 

quilometragem e as despesas indenizatórias (ajuda de custo, diárias, verbas de 
representação) percebidas pelo beneficiário. 

Requisitos do Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) 

I.30  
Página configurável que possibilite inclusão de texto para o esclarecimento dos 
serviços e atendimento ao cidadão, no que se refere a requerimentos nos termos da 
Lei de Acesso à Informação (LAI). 

I.31  
Possuir caixa de entrada contendo todas as solicitações cadastradas ainda não 
distribuídas. 

I.32  Possibilitar a distribuição das solicitações para providenciar respostas ao consulente. 

I.33  Possibilitar responder as solicitações, reclamações e recursos. 

I.34  Possuir caixa de recurso por usuário. 

I.35  Possuir caixa de entrada contendo todos os recursos ainda não respondidos. 

I.36  Possuir e manter o cadastro de instâncias para resposta dos recursos. 

I.37  
Possuir configuração de e-mail padrão para alertas de novas solicitações e/ou 
recursos cadastrados pelo usuário. 

I.38  
Exibir e emitir relatório de solicitações e recursos, com o histórico da tramitação e as 
respostas formuladas. 

I.39  
Efetuar o controle dos prazos para as respostas de solicitações e recursos, alertando 
o responsável. 

I.40  Possibilitar o cadastro de usuários para o público geral (pessoa física ou jurídica). 

I.41  
Possibilitar cadastrar e acompanhar solicitações, reclamações e recursos pelos 
usuários. 

Requisitos do Sistema Eletrônico da Ouvidoria (e-OUV) 

I.42  
Página configurável que possibilite inclusão de texto para o esclarecimento dos 
serviços e atendimento ao cidadão, no que se refere às manifestações de acordo 
com a Lei nº 13.460/2017. 

I.43  
Possuir caixa de entrada contendo todas as manifestações cadastradas ainda não 
distribuídas. 

I.44  Possibilitar a distribuição das manifestações para providenciar respostas ao usuário. 

I.45  Possibilitar responder as manifestações. 

I.46  Possuir mecanismo que possibilite a redução a termo das manifestações verbais. 

I.47  
Possuir configuração de e-mail padrão para alertas de novas manifestações 
cadastrados pelo usuário. 

I.48  
Efetuar o controle dos prazos para as respostas de manifestações, o responsável o 
responsável. 

I.49  Possibilitar o cadastro de usuários para o público geral (pessoa física ou jurídica). 

I.50  Possibilitar cadastrar e acompanhar manifestações pelos usuários. 

 
 
3.6. Requisitos Não Funcionais 
3.6.1. A Solução deve possuir estrutura (framework) que possibilite sua manutenção, customização 
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e personalização. 
3.6.2. A solução deve possuir toda estrutura de backend hospedada em nuvem (cloud computing) e 
que atenda as especificações de Segurança e Governança de TI conforme normas ISO 27001, ISO 27002 
e ISO 24762. Disponibilidade mínima de 99,9%, no regime de 24h x 7dias, 365 dias por ano. 
3.6.3. Arquitetura em camadas, preferencialmente no modelo MVC (Model View Controller) para 
aplicações e SOA (Service-Oriented Architecture) para a camada de acesso ao SGBD. 
3.6.4. A solução, caso utilize interface desktop, deverá comunicar-se com a arquitetura em nuvem de 
forma automática e facilmente parametrizada durante a instalação dos recursos em desktop de modo 
que todos os módulos devem ser integrados replicando a informação de imediato evitando passos 
adicionais; 
3.6.4.1. Funcionar no Windows 7 ou superior; 
3.6.4.2. As telas devem ser de visual gráfico; 
3.6.4.3. O(s) instalador(es) da(s) dependência(s) do frontend desktop deve ser capaz de realizar todas 
as parametrizações de configuração sem necessidade de configurações pré ou pós instalação no 
sistema operacional de forma manual; 
3.6.5. Navegabilidade do sistema deve ser clara e fácil compreensão; 
3.6.6. O nome dos campos devem ser claros e evitando abreviações; 
3.6.7. A Solução deverá oferecer funcionalidades de fiscalização em aplicativo para dispositivos 
móveis (APP) compatíveis com o sistema operacional Android 4.3 (Jelly Bean) ou superior e IOS 11.0 
ou superior. 
3.6.8. O APP deve possibilitar o uso tanto online quanto offline (considerando falta de sinal Wi-Fi, 4G 
ou 3G), sincronizando os dados posteriormente. 
3.6.9. A Solução, caso utilize interface web, deve funcionar corretamente no mínimo nos 
navegadores: Mozilla Firefox 52 ou superior, Microsoft Edge 56 ou superior e Google Chrome 59 ou 
superior, estando apto e compatível com as constantes atualizações desses navegadores. 
3.6.10. A solução deve disponibilizar em tempo real as informações cadastradas em um banco de 
dados relacional único. 
3.6.11. A Solução deve atender às especificações de proteção de dados conforme a Lei Geral De 
Proteção de Dados (LGPD) – Lei Nº 13.709/2018. 
3.6.12. Usuários não autorizados não podem ter qualquer acesso, formal (entrada via tela de login) ou 
informal (tentativa de acessar URL diretamente pelo browser ou qualquer outra forma), exceto para as 
funcionalidades de acesso público. 
3.6.13. Atribuir definição clara dos papéis e atribuições dos usuários dentro do contexto de negócio. 
3.6.14. Permitir a definição de perfis de utilização individuais ou de grupos. 
3.6.15. Manter trilhas de auditoria (registro de log) das ações dos usuários no sistema implementado 
passíveis de consulta e geração de relatório com filtros por data, evento, usuário e demais campos, 
com distinção de usuários, módulo e horário das ações, se possível com distinção de cores entre os 
campos. Sob nenhuma hipótese os logs de auditoria deverão ser passíveis de alteração por nenhum 
usuário do sistema. 
3.6.16. Possuir login único para o sistema permitindo ou restringindo o acesso conforme as permissões 
do usuário. 
3.6.17. Possuir integração nativa entre todos os módulos funcionais, inclusive entre as ferramentas de 
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tecnologia, sem necessidade de execução de rotinas (automáticas ou não) para compatibilização de 
dados e sem necessidade de redundância de processos. 
3.6.18. Possuir integração nativa com operadoras de cartão de crédito viabilizando nos módulos de 
atendimento aos profissionais da categoria, pagamentos por cartão de crédito; 
3.6.19. Possuir interface com o usuário no idioma português (Brasil). 
3.6.20. Possuir mecanismos de ajuda possibilitando obter informações e orientações sobre o correto 
e efetivo uso do sistema através do próprio sistema. 
3.6.21. As páginas WEB com formulários devem utilizar o protocolo https com certificado SSL válido 
fornecido pela CONTRATADA. 
3.6.22. A Solução deve possuir relatórios parametrizados. 
3.6.23. A Solução deve possuir notificação de prazos, agendamento de atividades e pendências. 
3.6.24. A Solução deve suportar pelo menos 400 usuários simultâneos conectados à aplicação e deve 
suportar pelo menos 15.000 usuários simultâneos as páginas de acesso ao público em geral. 
3.6.25. A solução deve possuir SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) relacional estruturado, 
podendo optar por Software Livre ou proprietário, sendo que em ambos os casos todos os custos 
relacionados a tal solução ficam franqueados a CONTRATADA. 
3.6.26. A solução deve possuir, no mínimo, rotinas de backup incremental diário, backup completo 
semanal e mensal, permitindo recuperação de dados das últimas 6 (seis) versões para os backups 
diários, das últimas 4 (quatro) versões semanais e 2 (duas) versões mensais. 
3.6.27. A Solução deve atender as especificações e boas práticas estabelecidas pela ISO 9241-11, e-
MAG e e-PING. 
3.6.28. A Solução deve ser única e integrar todas as regionais implantadas. 
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1.1. Todos os serviços deverão ser precedidos de um planejamento prévio com o descritivo dos 
recursos necessários e dos profissionais envolvidos com o objetivo de garantir o padrão mínimo de 
qualidade. 
4.1.2. Os serviços de Implantação e Apoio à Operação da Solução descritos nesse Termo de 
Referência serão contratados em regime continuado, para garantir a sustentação das soluções 
licenciadas. E os demais serviços serão contratados sob demanda para atender a migração de dados, 
treinamento e as necessidades de customizações eventuais da Solução. 
4.1.2.1. Para a execução dos serviços de Implantação, Migração de Dados e Manutenção Evolutiva, a 
CONTRATADA deverá designar um Gerente de Projetos conforme perfil: 

I.Formação de nível superior, graduação ou pós-graduação, em Tecnologia da Informação ou áreas 
correlatas com diploma fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

II.Experiência comprovada na função de liderança de equipe em qualquer área de TI. 
III.Certificação ativa Project Management Professional (PMP) ou Profissional Certificado em Métodos 

Ágeis (PMP-ACP) emitida pelo Project Management Institute (PMI). 
4.1.3. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE 
4.1.3.1. O Serviço de implantação ocorrerá por meio de Ordem de Serviço específica, podendo ser 
aberta uma ordem de serviço para uma ou mais regiões. 
4.1.3.1.1. Entende-se por implantação a instalação, configuração, parametrização e disponibilização 
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continuada do acesso à solução, deixando-a pronta para o perfeito uso. 
4.1.3.2. A solução deverá implantada em ambiente de Datacenter ou de “Cloud Computing”, 
conforme especificação constante no item 3.6.  deste termo de referência. 
4.1.3.3. A CONTRATADA deve fornecer ambiente de produção, homologação e treinamento. 
4.1.3.4. Os ambientes implantados devem possuir recursos de monitoramento: 

I.Possuir ferramentas de gerenciamento dos componentes da solução, incluindo verificação de estado, 
desempenho e escalabilidade, consumo e ajustes (tunning) dos componentes, registrando erros, 
falhas, inconsistências e alertas, considerando o ambiente, o banco de dados e as aplicações; 

II.Estatísticas de armazenamento de dados para facilitar a projeção de necessidade de expansão de área 
disponível; 

III.Tempo de resposta das transações de negócio, com detalhamento dos tempos de processamento e de 
rede. 
4.1.3.5. A CONTRATADA deve fornecer sempre que solicitado uma instância clone da versão de 
produção para fins de auditoria e teste, sem custo adicional. 
4.1.3.6. A CONTRATADA deve fornecer licenças em quantidade e distribuição suficientes para atender 
o número de usuários, os níveis de serviço e as características de infraestrutura, segurança auditoria 
descritas neste termo de referência. 
4.1.3.7. O Serviço de implantação ocorrerá por meio de Ordem de Serviço específica. Podendo ser 
aberta uma ordem de serviço para uma ou mais regiões. 
4.1.3.8. A CONTRATADA tem um prazo máximo de 5 dias úteis para apresentar um planejamento 
prévio, elaborado por profissional qualificado, descrevendo as atividades a serem realizadas e os 
profissionais envolvidos com o objetivo de garantir o padrão mínimo de qualidade. A execução da OS 
não pode exceder 30 dias corridos. 
4.1.3.9. A gestão dos recursos dos referidos ambientes será exclusiva da CONTRATADA, por meio de 
equipe técnica devidamente qualificada, sem ônus para o CONTRATANTE. 
4.1.3.10. A CONTRATADA deverá oferecer documentação completa dos recursos e funcionalidades da 
solução imediatamente após a implantação da Ordem de Serviço. 
4.1.3.11. Após a implantação, a CONTRATADA deverá prover, de forma segura, acesso à base de dados 
da solução para CONSULTAS da CONTRATANTE. As informações dessa base deverão ser atualizadas, 
podendo haver no máximo d-1 dias de latência em relação ao ambiente de produção. 
4.1.3.12. Após a implantação a CONTRATANTE irá atestar e homologar a Ordem de Serviço. 
4.1.3.13. O pagamento da Ordem de  Serviço será após a homologação do serviço executado. 
4.1.4. SERVIÇO DE CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS ATUAIS PARA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE 
(QUALIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS) 
4.1.4.1. O serviço de conversão e migração consiste em transferir os dados que hoje estão nos bancos 
de dados dos sistemas transacionais, ou em planilhas de cada CRTR e do CONTER para a base de dados 
da solução contratada. 
4.1.4.2. O Serviço de conversão e migração dos dados ocorrerá por meio de Ordem de Serviço 
específica, podendo ser aberta uma ordem de serviço para uma ou mais regiões. 
4.1.4.3. A realização de todo o trabalho de migração, será de responsabilidade da CONTRATADA, 
sendo, portanto, encarregada pela construção de rotinas específicas ou pela utilização de softwares de 
mercado para realização de atividade de extração, transformação e carga dos dados e dos arquivos 
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digitais. 
4.1.4.4. O trabalho de migração é um processo crítico. Por esse motivo, a CONTRATADA deverá adotar 
procedimentos que garantam a consistência das informações, devendo atender aos requisitos de 
qualidade de dados definidos pelo CONSELHO, no início deste trabalho. Para tanto, a CONTRATADA 
deverá envolver os responsáveis pelos processos de negócios objeto deste termo de referência. 
4.1.4.5. O serviço de conversão e de migração de dados de cada CONSELHO deverá ser realizado no 
prazo máximo de 30 dias corridos contados a partir da abertura de Ordem de Serviço específica para 
essa atividade. 
4.1.4.6. A CONTRATADA deverá efetuar a extração dos dados dos sistemas legados da CONTRATANTE. 
4.1.4.7. Havendo inconsistências físicas ou lógicas nos dados dos sistemas legados, a CONTRATANTE 
deverá ser consultada para decidir, por escrito, sobre os procedimentos que a CONTRATADA deverá 
efetuar para solucioná-las. 
4.1.4.8. A CONTRATANTE indicará os responsáveis para a homologação dos dados de acordo com as 
áreas requisitantes envolvidas. 
4.1.4.9. A CONTRATANTE fará uma verificação final, após a conclusão da Ordem de Serviço pela 
CONTRATADA, com intuito de homologar os resultados finais das conversões e migrações. 
4.1.4.10. A CONTRATADA responsabiliza-se por aplicar boas práticas de tratamento de dados sensíveis. 
4.1.4.11. Os recursos de máquina, processamento e ferramentas necessárias para a realização do 
serviço será de responsabilidade da CONTRATADA. 
4.1.4.12. O pagamento da Ordem de  Serviço será após a homologação do serviço executado. 
4.1.5. SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  
4.1.5.1. Consiste na realização das atividades para a capacitação dos usuários para a correta e 
completa utilização da solução web integrada. 
4.1.5.2. O Serviço de treinamento ocorrerá por meio de Ordem de Serviço específica, podendo ser 
aberta uma ordem de serviço para uma ou mais regiões. 
4.1.5.3. Os treinamentos deverão ser realizados presencialmente, na sede do CONTRATANTE ou na 
sede da Regional, ou por meio de videoconferência, a critério da CONTRATANTE, conforme cronograma 
a ser estabelecido entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 
4.1.5.4. No cronograma de trabalho a ser apresentado pela CONTRATADA o treinamento deverá 
apresentar os seguintes requisitos mínimos: 

I.Nome e objetivo de cada módulo; 
II.Conteúdo programático; 

III.Carga horária de cada módulo de treinamento. 
4.1.5.5. Os treinamentos terão carga horária mínima de 4 horas para cada módulo do sistema. 
4.1.5.6. A critério da CONTRATANTE, poderão ser realizadas turmas com mais de uma regional. 
4.1.5.7. Os treinamentos só poderão ocorrer após a implantação da respectiva regional. 
4.1.5.8. A CONTRATADA deverá fornecer material didático na Língua Portuguesa, podendo ser em 
meio digital. 
4.1.5.9. Todo custo com deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores no caso de 
treinamento presencial será de responsabilidade da CONTRATADA. 
4.1.5.10. Como fonte de pesquisa, a CONTRATADA deverá dispor de tutorial online para exploração dos 
recursos que a solução possui para todos os seus usuários, sem custo para o CONTRATANTE. 
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4.1.6. SERVIÇO DE APOIO À OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO (SUPORTE) 
4.1.6.1. O serviço de apoio consiste no auxílio na utilização da Solução Web Integrada, após a 
implantação, esclarecendo dúvidas, correção de erros e auxiliando no entendimento dos conceitos e 
parametrização das funcionalidades da solução. 
4.1.6.2. Durante toda a vigência do Contrato e no processo de implantação do sistema, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar sistema informatizado dedicado para o gerenciamento dos 
chamados e seus atendimentos com possibilidade de parametrização de acordo com as regras 
estabelecidas para os níveis de serviços constantes neste Termo de Referência, bem como manter 
assistência especializada “via canal de atendimento” para: 
I.Esclarecer questões relacionadas ao uso operacional do sistema sob licença; 
II.Identificar e corrigir as causas de possíveis erros ou mau funcionamento da Solução; 

III.Acompanhar e corrigir os problemas com os serviços prestados; 
IV.Orientar ou aplicar soluções alternativas para os erros ou mau funcionamento da Solução; 

V.Disponibilizar as versões mais atualizadas da solução; 
VI.Atualizar a documentação da solução quando houver melhorias ou adequações realizadas. 
4.1.6.3. Os custos das ferramentas necessárias para a prestação do serviço serão exclusivamente da 
CONTRATADA. 
4.1.6.4. O serviço de apoio deve ser ilimitado, funcionando das 8:00 às 19:00, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados nacionais. 
4.1.6.5. O atendimento para o serviço de apoio deverá ocorrer através dos seguintes canais: Abertura 
de Chamado (no site da CONTRATADA); E-mail; Telefone ou via acesso Remoto/Virtual, quando 
autorizado pela CONTRATANTE. 
4.1.6.6. Ao abrirem chamados para solicitar serviço de apoio à operação, as áreas/unidades da 
CONTRATANTE classificarão as situações/problemas, quanto ao TIPO, conforme segue: 

I.ERROS: Solicitações para correção de funcionalidades dos sistemas que deixarem de executar ou 
passaram a executar de forma incorreta ou diferente de como já vinham sendo executadas, ou quando 
se tratar de customizações e as novas funcionalidades não estejam de acordo com os requisitos 
definidos; 

II.DÚVIDAS: Solicitações para auxílio na operação dos sistemas ou em procedimentos operacionais do 
cliente. 
4.1.6.7. Ao abrirem chamados para solicitar serviço de apoio à operação, as unidades da CONTRATANTE 
classificarão as situações/problemas, quanto a TEMPESTIVIDADE, conforme abaixo: 

I.CRÍTICAS: Relacionadas a funcionalidades dos módulos que prejudicam o atendimento aos clientes 
externos (profissionais e PJ inscritos e demais entidades ou fornecedores) ou que impedem que a 
CONTRATANTE cumpra suas obrigações com prazos estabelecidos ou ainda prejudicam sua imagem; 

II.GRAVES: Relacionados a funcionalidades dos sistemas que prejudicam o atendimento interno ou 
impedem que a CONTRATANTE cumpra suas obrigações com prazos estabelecidos, mas que podem ser 
adiados ou que não prejudicam sua imagem; 

III.NORMAIS: Relacionados as funcionalidades dos sistemas que não prejudicam a operacionalização da 
CONTRATANTE. 
 
4.1.6.8. A CONTRATADA deverá solucionar os problemas conforme os seguintes prazos, considerando 
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horas úteis de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais: 
 
 

CLASSIFICAÇÃO E TEMPOS DE ATENDIMENTO 

CLASSIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 
PRAZO MÁXIMO PARA RESOLUÇÃO 

DA SOLICITAÇÃO TIPO TEMPESTIVIDADE 

 
Erros 

Críticos 12 horas úteis para solução definitiva 

Graves 24 horas úteis para solução definitiva 

Normais 40 horas úteis para solução definitiva 

 
Dúvidas 

Críticos 16 horas úteis 

Graves 32 horas úteis 

Normais 64 horas úteis 

 
4.1.6.9. Para efeito de apuração do prazo de atendimento de uma solicitação, será considerada como 
“data e hora de abertura da solicitação” a data e hora que a CONTRATADA receber a solicitação, para o 
caso de e-mail ou telefonema, ou a data e hora do registro no canal de atendimento. Será considerada 
como “data e hora de entrega” a data e hora que a CONTRATANTE receber a solução dada pela 
CONTRATADA, a qual será realizada através do esclarecimento de dúvidas para demandas do tipo 
“DÚVIDAS” e através da disponibilização de nova versão do Sistema para solicitações do tipo “ERROS”. 
4.1.6.10. A CONTRATADA deve informar a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 
horas, qualquer alteração nos serviços ou eventos adversos, como indisponibilidades ou manutenções 
nos sistemas ou banco de dados. 
4.1.6.11. Quaisquer problemas que venham a comprometer o alcance dos níveis de serviço 
estabelecidos devem ser imediatamente comunicados à CONTRATANTE, que colaborará com a 
CONTRATADA na busca da melhor solução para o problema. 
 
4.1.6.12. A tabela abaixo estabelece o nível mínimo de serviço e as glosas aplicadas sobre o 
faturamento do mês do serviço continuado: 

INDICADOR DESCRIÇÃO FÓRMULA 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
ESPERADO 

GLOSAS 

Percentual de 
chamados 
atendidos no 
prazo dentro 
do mês 

Aferir a eficiência 
do fornecedor em 
atender no prazo 

Quantidade de 
chamados 
atendidos no mês 
no prazo 
/ (Quantidade de 
chamados abertos 

91% 

Acima de 90% = 0% 
de glosa 
 
Entre 90% e 71% = 
10% do faturamento 
do mês 
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no mês + 
Quantidade de 
chamados no mês 
anterior que 
continuavam 
abertos no início 
do mês - 
Quantidade de 
chamados com 
impedimento no 
último dia do 
mês) 
* 100 

Entre 70% e 51% = 
20% do faturamento 
do mês, advertência 
conforme Item 
12.2.1. e multa 
conforme Itens 
12.2.2. e 12.2.3. 
 
Abaixo de 50% = 30% 
do faturamento do 
mês, advertência 
conforme Item 
12.2.1. e multa 
conforme Itens 
12.2.2. e 12.2.3. 

Percentual de 
disponibilidade 
do serviço de 
hospedagem 

Aferir a eficiência 
do fornecedor em 
manter a solução 
disponível 

Quantidade total 
de horas 
disponíveis no 
período aferido / 
Quantidade total 
de horas do 
período 

99,0% 

Acima de 99% = 0% 
de glosa 
 
Entre 99% e 90,1% = 
10% do faturamento 
do mês 
 
Entre 90% e 85,1% = 
20% do faturamento 
do mês, advertência 
conforme Item 
12.2.1. e multa 
conforme Itens 
12.2.2. e 12.2.3. 
 
Abaixo de 85% = 30% 
do faturamento do 
mês, advertência 
conforme Item 
12.2.1. e multa 
conforme Itens 
12.2.2. e 12.2.3. 

4.1.7. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA 
4.1.7.1. A CONTRATADA deverá prestar serviços para ajustes da solução a fim de atender a 
requerimentos do CONTRATANTE, não previstas nos requisitos técnicos e funcionais deste termo de 
referência e seus anexos. 
4.1.7.1.1. Entende-se por manutenção evolutiva as atividades de criação de novas funcionalidades, 
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alteração e/ou exclusão de funcionalidades existentes que necessite de intervenção em código-fonte 
ou estrutura de dados. 
4.1.7.2. Para atender a este serviço, a CONTRATADA fará uso de um banco de horas específico 
estabelecido no termo de referência mediante abertura de Ordem de Serviço. 
4.1.7.3. Todos os serviços de customização deverão ser precedidos de um planejamento prévio com 
o descritivo dos recursos necessários e dos profissionais envolvidos com o objetivo de garantir o padrão 
mínimo de qualidade. 
4.1.7.4. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 5 dias uteis, o planejamento para a realização 
do serviço de customização. O planejamento deverá conter a quantidade de horas necessárias para o 
levantamento dos requisitos, desenvolvimento da customização, testes. Também deverá conter um 
cronograma com prazo de entrega, principais atividades, reuniões e responsáveis pela execução. 
4.1.7.4.1. As horas para o planejamento não serão descontadas do banco de horas. 
4.1.7.5. A CONTRATANTE, terá o prazo de 5 dias úteis para avaliar e aprovar o planejamento. 
4.1.7.6. A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente as atividades de customização após a 
aprovação do planejamento. 
4.1.7.7. Este banco de horas é uma ação meramente preventiva e não caracteriza obrigatoriedade de 
uso, sendo utilizado, portanto, quando justificar-se a necessidade, durante a vigência do contrato, com 
base em solicitação de serviços desta natureza, com aprovação prévia do CONTRATANTE. Dessa forma 
a CONTRATADA receberá o pagamento por esses serviços apenas se for solicitado e aprovado pela 
CONTRATANTE. 
4.1.7.8. O banco de horas de customização será utilizado para executar serviços futuros, não previstos 
no edital ou necessidades novas que surgirão na vigência do contrato. Todas as funcionalidades 
necessárias para o atual momento estão previstas no Termo de Referência. 
4.1.7.9. Fica fora do escopo do serviço de customização qualquer alteração na solução web integrada 
que seja provocada por lei, norma, procedimento ou instrução formulada por entidade que não seja o 
próprio CONTRATANTE, como por exemplo: criação, alteração, ou supressões de regra de negócio 
provocada por agente externo (Legislativo, Banco Central, órgãos de controle, outros conselhos de 
classe, dentre outros). Portanto, tais serviços serão realizadas independentemente do banco de horas 
e sem ônus da CONTRATANTE. 
4.1.7.10. Para a realização de tais serviços, a CONTRATADA deverá dispor de profissionais devidamente 
qualificados, com o perfil técnico adequado, em quantidade suficiente para a realização tempestiva 
dos serviços solicitados, em conformidade com os acordos de níveis de serviços previamente 
estabelecidos. 
4.1.7.11. As atualizações provenientes da manutenção evolutiva e/ou corretiva devem ser aplicadas 
para as licenças contratadas. 
4.2. No caso de Ordem Serviço (OS) dos serviços sob demanda, o prazo para atendimento é 
estabelecido no próprio documento. No caso de descumprimento do prazo de uma ordem de serviço 
será aplicado o seguinte fator de glosa no faturamento da ordem de serviço: 

INDICADOR DESCRIÇÃO FÓRMULA 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
ESPERADO 

GLOSAS 
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Índice de atraso 
da OS 

Aferir a eficiência 
do fornecedor em 
atender no prazo 

a OS 

Quantidade de 
dias úteis 

utilizados para o 
atendimento 

/ Quantidade de 
dias úteis 

previstos para o 
atendimento na 

OS 

Menor ou igual 
a 1,20 

Menor ou igual 1,20 
= 0% de glosa 
 
Entre 1,21% e 
1,39% = 10% da OS 
 
Entre 1,40 e 1,79 = 
20% da OS, 
advertência 
conforme Item 
12.2.1. e multa 
conforme Itens 
12.2.2. e 12.2.3. 
 
Acima de 1,79 = 30% 
da OS, advertência 
conforme Item 
12.2.1. e multa 
conforme Itens 
12.2.2. e 12.2.3. 

4.2.1. Para o cálculo do indicador acima será utilizado sempre duas casas decimais sem 
arredondamento; 
4.2.2. A aplicação de glosas não exime a contratada das demais penalidades presentes no contrato. 
5. QUANTIDADES 
5.1. A tabela a seguir deverá servir de base para a estimativa da Solução, migração de dados, 
treinamento, hospedagem, suporte e manutenção corretiva: 

CONSELHO 
REGIONAL 

FAIXA DE 
QUANTIDADE 

USUÁRIOS 

FAIXA DE QUANTIDADE 
DE PROFISSIONAIS 

CADASTRADOS 

ESTIMATIVA DE 
TREINAMENTO 

1ª de 11 à 20 de 5.001 à 15.000 36 horas 

2ª de 11 à 20 de 5.001 à 15.000 36 horas 

3ª de 11 à 20 de 15.001 à 30.000 36 horas 

4ª Mais de 51 Mais de 30.001 50 horas 

5ª Mais de 51 Mais de 30.001 50 horas 

6ª de 11 à 20 de 15.001 à 30.000 36 horas 

8ª de 21 à 50 de 15.001 à 30.000 42 horas 

9ª de 21 à 50 de 5.001 à 15.000 42 horas 

10ª de 11 à 20 de 5.001 à 15.000 36 horas 
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11ª de 11 à 20 de 5.001 à 15.000 36 horas 

12ª Até 10 Até 5.000 36 horas 

13ª de 11 à 20 Até 5.000 36 horas 

14ª de 21 à 50 de 5.001 à 15.000 42 horas 

15ª de 21 à 50 de 5.001 à 15.000 42 horas 

16ª de 11 à 20 de 5.001 à 15.000 36 horas 

17ª de 11 à 20 de 5.001 à 15.000 36 horas 

18ª Até 10 Até 5.000 36 horas 

19ª de 11 à 20 de 5.001 à 15.000 36 horas 

CONTER de 21 à 50 - 50 horas 

TOTAL - - 750 horas 

 
5.2. O serviço de Manutenção Evolutiva será composto por um banco de horas, sem 
obrigatoriedade de consumo, de 2.000 (dois mil) horas técnicas de desenvolvimento para 
customizações sob demanda para atender as necessidades eventuais, não previstas neste Termo de 
Referência. 
6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes da execução deste certame correrão por conta da dotação 
orçamentária 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviço de informática e hospedagem de sistemas. 
7. PRAZO 
7.1. O prazo para início da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência é imediato após 
a assinatura do contrato conforme abertura das Ordens de Serviço. 
8. QUALIFICAÇÃO 
8.1. A qualificação técnica do proponente deverá ser comprovada através dos documentos abaixo: 
8.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) em papel timbrado por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, para comprovação de que o proponente forneceu ou vem fornecendo a 
contento, a solução e os serviços objetos da presente contratação, no âmbito federal contendo os 
seguintes elementos: 
8.1.1.1. Nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do 
atestado; 
8.1.1.2. Nome e CNPJ da empresa que prestou os serviços; 
8.1.1.3. Descrição dos serviços; 
8.1.1.4. Período de execução dos serviços; 
8.1.1.5. Pronunciamento quanto à qualidade dos serviços e em relação ao cumprimento das 
obrigações assumidas; 
8.1.1.6. Local e data da emissão do atestado; 
8.1.1.7. Identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 
 

Página 69 de 116 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 71.736-201 | Núcleo Bandeirante/DF– Telefax (0XX 61) 

3326 9374/3051-6500 

E-mail: conter@conter.gov.br  home page: www.conter.gov.br 
 

 

8.1.2. O atestado, certidão ou declaração fornecida para atendimento ao Item 8.1.1., deverá conter 
período de prestação dos serviços de no mínimo 12 (doze) meses e corresponder a pelo menos 25% 
das quantidades estimadas para esse certame. 
8.1.2.1. Existe grande risco da Contratada não possuir expertise no fornecimento de todos os itens do 
objeto desse Termo de Referência. Nesse cenário, visando mitigar os riscos, o objetivo da exigência é 
garantir que a LICITANTE demonstre possuir qualidade técnica e exequibilidade dos serviços que serão 
demandados, motivo da necessidade de apresentar atestado que comprove ter prestado ao mesmo 
cliente a operacionalidade dos serviços. 
8.1.2.2. Desta forma, não será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovação 
do Item 8.1.1.. 
8.1.3. Os serviços, objeto do Atestado de Capacidade Técnica, deverão estar contidos na atividade 
econômica principal e/ou   secundária do proponente, especificado no contrato social registrado na 
junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil 
– RFB. 

8.2. O critério de aceitabilidade de preço será: 

8.2.1. Valor Global Anual Máximo Aceitável: R$ 2.193.630,67 (dois milhões, cento e noventa e três 
mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos). 
8.2.1.1 O valor é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

8.2.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 
8.3. PROVA DE CONCEITO: 
8.3.1. Declarado provisoriamente o vencedor do Certame, o Pregoeiro irá suspender a sessão pública 
para a realização de PROVA DE CONCEITO. A prova de conceito visa averiguar de forma prática à real 
aderência e capacidade da Solução ofertada pela licitante no Item 1. Busca-se comprovar se a Solução 
de fato atende plenamente as exigências técnicas e aos requisitos e funcionalidades constantes nas 
especificações do Item 3. do presente Termo de Referência. 
8.3.1.1. Este procedimento visa garantir a qualidade, eficácia e eficiência dos produtos e serviços a 
serem contratados e realizados na execução do contrato, sem impor ônus desnecessários a todos os 
licitantes que participarem do certame. 
8.3.2. Para conduzir a prova de conceito, o CONTER designará uma equipe técnica, que também 
poderá auxiliar o Pregoeiro em outras etapas do certame e na resposta a eventuais questionamentos 
e impugnações ou na avaliação da documentação constante da Qualificação Técnica. 
8.3.3. A prova poderá percorrer todos os requisitos e funcionalidades descritas no Termo de 
Referência, ou parte deles, caso a equipe técnica julgue que a execução de uns requisitos engloba 
(pressupõe) o correto funcionamento de outros. No caso de dispensa da avaliação de requisitos, a 
equipe técnica registrará em parecer técnico a motivação para a referida dispensa. 
8.3.4. Após verificada a regularidade da documentação o Pregoeiro convocará a licitante que 
apresentar menor preço durante a etapa de lances do Pregão (vencedor provisório) a realizar a avalição 
da prova de conceito, que ocorrerá em data, local, horário e com duração a serem informados 
oportunamente pelo Pregoeiro. 
8.3.4.1. A Prova de Conceito deverá ter início em até 05 (cinco) dias úteis após a convocação do 
Pregoeiro. Nesse período, dúvidas e outras questões poderão ser sanadas. 
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8.3.5. Toda a infraestrutura de hardware e software necessária para demonstração do atendimento 
aos requisitos é de responsabilidade da licitante, assim como serão de responsabilidade da licitante 
eventuais despesas referentes a deslocamento e estadia de seus representantes. 
8.3.6. Iniciada a sessão, o representante da licitante deverá efetuar os procedimentos solicitados pela 
equipe técnica, respondendo a dúvidas e questionamentos da equipe, a fim de se apurar o 
atendimento da Solução aos requisitos estabelecidos no Item 3.. Ao lado de cada requisito, a equipe 
técnica informará o atendimento ou não ao requisito avaliado, podendo a equipe incluir algum 
comentário que julgue pertinente no caso do não atendimento a determinado requisito. Após a 
realização da Prova de Conceito será emitido parecer técnico resumido de análise, descrevendo as 
atividades realizadas e contendo a aprovação ou não da proposta, que ao final será assinado pelos 
membros da equipe técnica e comporá a documentação do certame. 
8.3.7. Caso a equipe técnica constate que a Solução ofertada não atende a um ou mais requisitos, a 
licitante será desclassificada e eliminada do processo licitatório. A licitante será igualmente 
desclassificada caso não envie seu representante à sessão ou não disponibilize as informações 
requeridas para realização da prova de conceito no prazo estipulado. 
8.3.8. No caso de desclassificação da licitante ofertante do melhor lance, o Pregoeiro convocará a 
próxima licitante detentora de proposta válida, obedecida à classificação na etapa de lances, 
sucessivamente, até que uma licitante cumpra os requisitos previstos neste Termo de Referência e seja 
declarada vencedora. 
9. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
9.1. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, podendo, por interesse da 
Administração, ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, observando o limite estabelecido no Inciso 
IV do art. 57, da Lei nº. 8.666/93. 
9.2. No caso de prorrogação contratual, os valores dos serviços sob regime continuado, serão 
atualizados pelo INPC-IBGE. 
9.3. A opção por este índice justifica-se por se tratar de ser o índice oficial instituído pelas leis das 
anuidades (Lei 12.514/2011) para reajuste das contribuições compulsórias dos profissionais, que é a 
principal fonte de receita dos conselhos de fiscalização profissional. 
9.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
9.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
9.6. O reajuste será realizado por aditivo. 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Executar fielmente o objeto deste Termo de Referência, comunicando imediatamente a 
CONTRATANTE à ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 
10.2. Não transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência. 
10.3. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
10.4. Realizar, sempre que solicitado, “Prova de Conceito” para fins de comprovação de atendimento 
das especificações técnicas, conforme art. 18, inciso I, alínea “h” c/c inciso II, alínea “h” da IN nº 
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04/2014 SLTI/MP. 
10.5. Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, 
incluídas as demais despesas referentes aos impostos, contribuições, bem como o que mais for 
necessário ao perfeito cumprimento do objeto deste Termo de Referência. 
10.6. Executar o objeto deste Termo de Referência com qualidade de modo a atender às exigências 
da CONTRATANTE, utilizando profissionais próprios, especializados, cabendo-lhe total e exclusiva 
responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação que rege a sua execução, com ênfase 
na constitucional, tributária, civil, previdenciária, trabalhista e segurança. 
10.7. Manter em seu quadro de pessoal durante todo o período de vigência do contrato 01 (um) 
profissional de gerenciamento de projetos, conforme perfil descrito no Item 4.1.2.1. desde Termos de 
Referência. 
10.8. Proporcionar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à 
execução dos serviços contratados. 
10.9.  Cuidar para que os profissionais destinados à execução dos serviços não tenham qualquer 
vínculo trabalhista com a CONTRATANTE, sendo, exclusivamente, remunerados pela CONTRATADA e a 
ela vinculados. 
10.10. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados a CONTRATANTE, por dolo ou 
culpa, incluindo o acesso indevido por hackers ou outro meio, bem como, responder por danos que 
venham a ser causados por seus prepostos ou empregados. 
10.11. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de 
salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além 
de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer acidentes e mal 
súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço. A inadimplência para com estes encargos, não 
transfere à esta autarquia a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato. 
10.12. Comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados 
quando da execução dos serviços contratados que prejudiquem ou possam prejudicar a qualidade dos 
serviços ou comprometer a integridade de pessoas e do patrimônio público. 
10.13. A CONTRATADA deverá indicar PREPOSTO, que será responsável por acompanhar a execução 
do CONTRATO e atuar como interlocutor administrativo principal junto ao CONTRATANTE incumbido 
de receber, diligenciar, encaminhar e responder às questões legais e administrativas referentes à 
execução contratual. Por tratar-se de serviço de caráter eminentemente técnico, esse profissional 
deverá possuir formação em Nível Superior (Graduação) na área de Tecnologia da Informação (ou áreas 
correlatas), com diploma fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e 
experiência mínima de 05 (cinco) anos em acompanhamento de contratos públicos de objetos 
compatíveis com os da presente contratação. 
10.13.1. O papel de Preposto e Gerente de Projetos poderá ser executado pelo mesmo 
profissional, desde que atenda as exigências para ambos os papeis. 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1. Proporcionar todas as facilidades para que os serviços contratados possam ser desempenhados 
dentro das normas expostas neste Termo de Referência, bem como dos documentos que o 
acompanham e da legislação pertinente e em vigor; 
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11.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na 
Lei nº 8.666/93; 
11.3. Proceder os pagamentos devidos à CONTRATADA; 
11.4. Pagar a CONTRATADA, nas condições deste termo, o preço dos serviços contratados; 
11.5. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução dos serviços 
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 
12.1.5. Cometer fraude fiscal. 
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 
12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado. 
12.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na 
execução dos serviços sob demanda, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia 
e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
serviço, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença. 
12.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do 
serviço, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida. 
12.2.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
12.2.5. A aplicação de qualquer uma das sansões acima por 03 ou mais vezes acarretará nas seguintes 
sansões: 
12.2.5.1. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos. 
12.2.5.2. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
12.2.5.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no Item 12.1. deste Termo 
de Referência. 
12.2.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
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12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 
ou profissionais que: 
12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
12.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no Item 12.2.5. e seus Subitens realizar-se-
á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 
12.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do CONTER, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
12.6. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a Contratante poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se 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. 
12.10. 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. 
12.11. 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. 
12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
13. DO PAGAMENTO 
13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida: 
13.1.1. No caso dos serviços sob demanda, do TRD dos serviços; 
13.1.2. No caso de serviços continuados do ateste dos serviços; 
13.1.3. Indicação do valor exato dimensionado pela fiscalização com base nos níveis de serviço e glosas 
apuradas. 
13.2. No ato da entrega de um ou todos os itens da OS, exceto dos serviços continuados, a 
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CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Provisório (TRP), para posterior verificação dos 
critérios de aceitação, níveis de serviço e glosas. 
13.3. No prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do próximo dia útil após a emissão do 
TRP, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) com base nas informações 
aferidas. 
13.3.1. No caso de não conformidades ou necessidade de informações para a emissão do TRD, a 
CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA as correções ou informações e, nesta hipótese, o prazo para 
emissão do TRD será reiniciado após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
13.3.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas. 
13.3.3. Os níveis de serviço serão apurados, as glosas calculadas e ambos serão anotados no Termo de 
Recebimento Definitivo. 
13.4. No caso dos serviços continuados, a CONTRATADA deve emitir, até o quinto dia útil, relatório 
mensal com todos os insumos para a apuração dos níveis de serviço e cálculo de glosas e enviar por e-
mail para o Fiscal Técnico do contrato. 
13.5. Neste caso, o ateste dos serviços será emitido por e-mail pelo Fiscal Técnico do Contrato em 
até 5 (cinco) dias úteis do recebimento do e-mail. 
13.5.1. Os níveis de serviço serão apurados, as glosas calculadas e ambos serão anotados no e- mail 
acima citado. 
13.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 
legais em vigor. 
13.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 
13.8. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
13.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.9.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril 
de 2018. 
13.10. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
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13.10.1. O prazo de validade; 
13.10.2. A data da emissão; 
13.10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 
13.10.4. O período de prestação dos serviços; 
13.10.5. O valor a pagar; e 
13.10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
13.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE; 
13.12. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será 
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 
13.12.1. Não produziu os resultados acordados; 
13.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 
13.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
13.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
13.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
13.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da CONTRATANTE. 
13.16. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 
13.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
13.18. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla 
defesa. 
13.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF. 
13.19.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
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relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE. 
13.19.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI 
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber; 
13.19.3. A CONTRATADA optante pelo SIMPLES deverá junto com a nota fiscal/fatura apresentar 
certidão do termo de opção pelo SIMPLES. 
13.20. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha 
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente. 
13.21. Os casos em que couber pagamento parcial por cumprimento de uma fase devem ser 
explicitados na Ordem Serviço (OS). 
 
 
14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos 
Orçamentários do CONTER, elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.029 – SERVIÇO DE INFORMÁTICA 
E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS, de acordo como os parâmetros do Plano de Contas. 
 
15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
15.1. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
15.2. Poderão ser desclassificadas as LICITANTES que deixarem de prestar informações 
complementares, quando solicitadas, ou que não atenderem positivamente à diligência realizada. 
15.3. Dúvidas existentes quanto aos elementos técnicos deste Termo de Referência deverão ser 
sanadas junto ao CONTER, por escrito, dirigidas aos e-mails: conter@conter.gov.br. 
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ANEXO II 
Minuta de MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

OBJETO:  contratação de pessoa jurídica para de Aquisição de Licença de uso de Software (Solução) de apoio a gestão integrada, em modelo ERP (Enterprise 
Resource Planinng), objetivando atender necessidades do Sistema CONTER/CRTRs, na automação dos controles e processos operacionais e administrativos de 
interesse público, por meio de módulos integrados e sincronizados, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo e em seus Anexos. 

ITEM ÚNICO QUANTITATIVO 
ESTIMADO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Aquisição de Licença de uso de Software (Solução) de apoio a gestão 
integrada, em modelo ERP (Enterprise Resource Planinng), objetivando 
atender necessidades do Sistema CONTER/CRTRs, na automação dos 
controles e processos operacionais e administrativos de interesse 
público, por meio de módulos integrados e sincronizados, conforme 
especificações e condições estabelecidas neste Termo e em seus 
Anexos. 

ATÉ 20 
LICENÇAS 

  

 
VALOR TOTAL 

 

 
OBS.: 1) O valor global máximo aceitável deverá abranger o quantitativo de Conselhos Regionais existentes no Sistema CONTER/CRTRs, incluindo o Conselho 
Nacional. 
2) O valor Global Anual Máximo Aceitável estipulado no item 8.2.1, do TERMO DE REFERÊNCIA, corresponde aos 12 (doze) primeiros meses de contrato, 
conforme o ETP e que nos demais anos serão pagos os valores correspondentes a manutenção/hospedagem e suporte conforme forem efetivamente utilizados.   
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ANEXO III 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 
 

CONTER 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
  

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL 
  

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS 
  

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS 
  

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS 
  

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS 
  

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO 
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I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

CRTR 01ª 
REGIÃO/DF 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   
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de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   
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CRTR 02ª 
REGIÃO/CE 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   
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G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 03ª 
REGIÃO/MG 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
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Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 04ª 
REGIÃO/MG 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 
 

Página 84 de 116 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 71.736-201 | Núcleo Bandeirante/DF– Telefax (0XX 61) 3326 9374/3051-6500 

E-mail: conter@conter.gov.br  home page: www.conter.gov.br 
 

 

de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   
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CRTR 05ª 
REGIÃO/MG 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   
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G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 06ª 
REGIÃO/RS 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
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Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 08ª 
REGIÃO/AL, BA e 

SE 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   
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de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   
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CRTR 09ª 
REGIÃO/GO 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   
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G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 10ª 
REGIÃO/PR 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 
 

Página 91 de 116 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 71.736-201 | Núcleo Bandeirante/DF– Telefax (0XX 61) 3326 9374/3051-6500 

E-mail: conter@conter.gov.br  home page: www.conter.gov.br 
 

 

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 11ª 
REGIÃO/SC 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   
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de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   
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CRTR 12ª 
REGIÃO/MT e 

MS 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   
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G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 13ª 
REGIÃO/ES 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
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Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 14ª 
REGIÃO/PA 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   
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de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   
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CRTR 15ª 
REGIÃO/PE 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   
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G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 16ª 
REGIÃO/RN 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
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Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 17ª 
REGIÃO/MA e PI 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   
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de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   
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CRTR 18ª 
REGIÃO/RO 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
  

Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   
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G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

CRTR 19ª 
REGIÃO/AM 

SERVIÇOS   
VALOR 

UNITÁRIO 

Licenças de uso de software permanente e não exclusivo, e softwares adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 
ambientes (treinamento, homologação e produção); 
  

  

Serviços de Implantação, Migração de 
base de dados, Sustentação, 
Customização e os respectivos serviços 
de Computação em Nuvem, com 
infraestrutura de segurança e 
hardware para a hospedagem de 
sistemas e gerenciamento de dados 
(armazenamento, instalação, 
integração, instalação, atualização, 
disponibilização, configuração, 
parametrização, migração, 
homologação, transformação e 
customização do sistema) 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
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Mensalidade de Serviço de 
Manutenção e Suporte do sistema 

A.      REQUISITOS FUNCIONAIS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO   

B.      REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL   

C.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS   

D.      REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE E GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO TCU   

E.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS INSCRITOS   

F.       REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DE PROCESSOS   

G.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DOS DOCUMENTOS   

H.      REQUISITOS FUNCIONAIS PARA O CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO   

I.        REQUISITOS FUNCIONAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   

Prestação de serviços técnicos 
especializados para treinamento de 
usuários, sob demanda     

VALOR TOTAL:   

    

    

VALOR GLOBAL TOTAL:   
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ANEXO IV 
 

TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENÇÃO DE SIGILO 
 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – CONTER, sediado em Brasília - DF, SIBS, 
Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 - CEP 71.736-201 – Núcleo Bandeirante/DF, CNPJ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada em XXXXXXCNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXXX doravante denominada 
CONTRATADA; 
CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO Nº XXXXXX doravante denominado CONTRATO 
PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE; 
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem 
como definir as regras para o seu uso e proteção; 
CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação do CONTRATANTE; 
Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante 
TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as 
obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações 
sigilosas, disponibilizadas pelo CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a 
execução do objeto dos CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que 
dispõem a Lei nº 12.527, de 18/11/2011 e os Decretos nº 7.724, de 16/05/2012 e nº7.845, de 
14/11/2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação 
classificada em qualquer grau de sigilo. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: 
INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser ulizados para produção e transmissão de 
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 
INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão 
de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 
CONTRATO PRINCIPAL: Contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA INFORMAÇÃO SIGILOSA 
Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos 
graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, 
ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível 
ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, 
compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, 
cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre 
as atividades do CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais 
relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a 
que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que 
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venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL 
celebrado entre as partes; 
CLÁUSULA QUARTA - DOS LIMITES DO SIGILO 
As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 
I - sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer 
de ato ou omissão da CONTRATADA; 
- sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente 
até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente 
e tenham sido noficadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na 
medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, ulizar, transportar ou dar 
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como anão permitir que qualquer empregado 
envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível 
hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, 
que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL. 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da 
informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio do CONTRATANTE. 
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e 
empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a 
existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações. 
I - A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o 
cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência ao CONTRATANTE dos 
documentos comprobatórios. 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da 
informação sigilosa do CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se 
devidamente autorizado por escrito pelo CONTRATANTE. 
Parágrafo Quarto - Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra 
parte em função deste TERMO. 
I - Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como 
todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 
Parágrafo Quinto - A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, 
representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, 
seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas 
à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das 
informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL. 
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga 
a: 
I - Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das 
INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para 
nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, 
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cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por 
qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas; 
II - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os 
custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas 
derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por 
terceiros; 
III - Comunicar ao CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso 
tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de 
atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e 
IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas. 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de 
sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em 
razão do CONTRATO PRINCIPAL. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, 
possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e 
legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO 
PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, 
ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo CONTRATANTE, inclusive as 
de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular 
processo administravoou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 
da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL. 
Parágrafo Primeiro - Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou 
quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes 
buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da 
razoabilidade, da economicidade e da moralidade. 
Parágrafo Segundo - O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo 
expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos 
conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tais como aqui definidas. 
Parágrafo Terceiro - Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no 
sentido de que: 
I - O CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as 
atividades da CONTRATADA; 
II - A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pelo CONTRATANTE, 
todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATOPRINCIPAL. 
III - A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas 
neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo; 
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IV - Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e 
regulamentação brasileiras pertinentes; 
V - O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes; 
VI - Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a 
CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste 
TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações 
tipificadas neste instrumento; 
VII - O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações 
disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte 
integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as 
informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo ao CONTRATO 
PRINCIPAL; 
VIII - Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, 
nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem 
qualquer outro acordo entre si. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
O CONTRATANTE elege o foro de Brasília, onde está localizada a sede do CONTRATANTE, para dirimir 
quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE 
MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2(duas) vias de igual teor e um só efeito. 
De acordo 
 

 
CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHA 1 
 

TESTEMUNHA 2 
 

Fiscal do Contrato 
 

Preposto 
 

Nome/Qualificação 
 

Nome/Qualificação 
 

 
Brasília, ________ de _____________________ de 20_____. 
 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº _________/2021 
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ANEXO V 
TERMO DE CIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 

INTRODUÇÃO 
Visa obter o comprometimento formal dos empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos no 
projeto sobre o conhecimento da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança 
vigentes na Instituição. 
IDENTIFICAÇÃO 

CONTRATO Nº: 
 

 

OBJETO: 
 

 

 
CONTRATANTE: 
 

 

GESTOR DO CONTRATO: 
 

MATR.: 
 

CONTRATADA: 
 

CNPJ: 
 

PREPOSTO DA CONTRATADA: 
 

CPF: 
 

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer o teor do 
Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e as normas de segurança vigentes no CONTRATANTE. 

CIÊNCIA 
 

 

CONTRATADA - Funcionários 
 

 

Nome/CPF Nome/CPF 
Nome/CPF Nome/CPF 
Nome/CPF Nome/CPF 

 
Brasília, ________ de _____________________ de 20_____. 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO NORMAS DO EDITAL - Licitação/ Pregão nº ___/2021 

 
Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e 
seus anexos.   
Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou 
indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).  
 
Declaramos que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados do aceite da proposta.   
 
DADOS DA EMPRESA:  
 
Razão Social: ________________________________________________________________ 
  
CNPJ:_______________________________________________________________________ 
  
Endereço:___________________________________________________________________  
  
Cidade:_______________________ CEP: __________________________UF_____________  
  
Telefone: ____________________ E-mail:_________________________________________ 
 
Banco:_____________    Agência:________________ C/C: ___________________________ 
  
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:   
Nome: _____________________________________________________________________  
  
RG: ___________________________________C.P.F._______________________________  
 
Telefones: ________________________________E-mail: ____________________________  
  
____________________________________________________________________________  
(Local e data)  
____________________________________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do responsável)  
(Em papel timbrado)  
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE MENORES 

 
AO  
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA/ CONTER  
 
Ref. Licitação/ Pregão nº ___/2021 
 
 
(NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA LICITANTE), por seu representante legal firmatário, 
para fins de direito e participação no edital do presente certame licitatório, declara EXPRESSAMENTE 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
 
( ) Ressalva: emprega menores de 16 anos na condição de aprendiz.  
 
 
 
________________, _____ de _________ de 2021.  
  
Nome e assinatura do responsável pela empresa  
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ANEXO VIII 
FORMULÁRIO DE DADOS PARA ASSINATURA DE EVENTUAL CONTRATO 

 
DA EMPRESA:  
 

Razão Social   

Endereço   

Filial em Brasília ou Representante   

CNPJ (Número)   

Inscrição Estadual (Número)   

Telefone (Número)   

E-Mail   

 
DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  
 

Nome Completo   

Nacionalidade   

Naturalidade   

Estado Civil   

Profissão   

Residência e Domicílio   

Telefone(s) para Contato   

E-mail  

Carteira de Identidade (Nº, Órgão 
Expedidor, Data) 

  

CPF   
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ANEXO IX 

Minuta - Termo de Contrato 
 
TERMO DE CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 
......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O 
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS O 
EM RADIOLOGIA – CONTER E A 
EMPRESA 
............................................................
.   

 
CONTRATO Nº 
MODALIDADE:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 164/2019  
 
O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER,  com sede no SIBS, Quadra 02 
Conjunto A, Lote nº 03 CEP: 71.736-201 – Núcleo Bandeirante/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
03.635.323/0001-40, neste ato representado(a) por seu Conselheiro-Presidente, TR. Luciano Guedes, 
doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) xxxxxxxxxxx inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
xxxxxxxxxxxx., sediado(a) na xxxxxxxxxx, em xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) xxxxxxxxxx., portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxx, 
expedida pela (o) xxxxxxxx., e CPF nº xxxxxxxxxxxxxxx, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 009/2020 e em observância às disposições na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012,  da 
Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decorrente do Pregão nº ........../2021 – 
Processo Administrativo Licitatório nº xxx/20___ mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
7 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de pessoa jurídica para de Aquisição 
de Licença de uso de Software (Solução) de apoio a gestão integrada, em modelo ERP (Enterprise 
Resource Planinng), objetivando atender necessidades do Sistema CONTER/CRTRs, na automação dos 
controles e processos operacionais e administrativos de interesse público, por meio de módulos 
integrados e sincronizados, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo e em seus 
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Anexos, do Edital Pregão Eletrônico nº xxx/2021, para o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 
– CONTER, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.1 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 
início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do 
art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, desde que haja autorização formal da autoridade competente e 
observados os seguintes requisitos: 
2.1.1  Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
2.1.2 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 
continuada;   
2.1.3 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 
serviços tenham sido prestados regularmente;   
2.1.4 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 
realização do serviço;   
2.1.5 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 
Administração;   
2.1.6 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;  
2.1.7 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.   
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....). 
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. 
 

ITEM ÚNICO QUANTITATIVO ESTIMADO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Aquisição de Licença de 
uso de Software (Solução) 
de apoio a gestão 
integrada, em modelo ERP 
(Enterprise Resource 
Planinng), objetivando 
atender necessidades do 
Sistema CONTER/CRTRs, 
na automação dos 
controles e processos 
operacionais e 

ATÉ 20 LICENÇAS 
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administrativos de 
interesse público, por 
meio de módulos 
integrados e 
sincronizados, conforme 
especificações e 
condições estabelecidas 
neste Termo e em seus 
Anexos. 

 
VALOR TOTAL 

 

 
 
3.3. Os valores acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento para o exercício de 202__ na classificação abaixo: 
Elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.029 – SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE 
SISTEMAS, de acordo como os parâmetros do Plano de Contas. 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos 

no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 
9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital do Pregão. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
12.1.1. 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;  
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 
caso: 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.4.3. Indenizações e multas. 
 
9. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
9.12. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
9.12.1.  A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como das certificações de que a 
cessionária não se encontra impedida de licitar e contrata com o Poder Público, conforme a legislação 
em vigor, nos termos do Parecer JL-01. De 18 de maio de 2020. 
9.12.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e 
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta 
vinculadas e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
10.12. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.13. 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. 
10.14. 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. 
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11.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
11.12. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos 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. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
12.12. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
13.12. 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.  
13.13. 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.  
13.14.  
 
Brasília/DF,  .......... de......................... de 2021. 
 
______________________________________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 
 
_________________________________________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
1- 
2- 
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