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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2018 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE 

 

PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de Medicina 

do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Portaria CREMERS n.º 01/2018, de 02 de janeiro de 

2018, sediado na Av. Princesa Isabel, 921, Porto Alegre – RS, realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 

1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 

26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 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, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016,  conforme 

acordado no Acórdão do TCU 1046/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE, com escopo Contábil, Fiscal, 

Financeiro, Orçamentário e Administrativo, relativa às demonstrações contábeis do Cremers, 

referente aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, de acordo com as normas e 

procedimentos de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade e demais normas 

aplicáveis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos.  

1.2. O prazo para conclusão dos serviços previstos será o dia 31 de janeiro de 2019, são 

estimadas no mínimo 200 horas trabalhadas. Os trabalhos serão desenvolvidos na sede do 

Cremers, sito a Av. Princesa Isabel, 921, bairro Santana, Porto Alegre/RS. A equipe técnica 

necessária está descrita no item 6 no Termo de Referência. 

 

2. DA DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS  

2.1. O certame será realizado conforme as especificações abaixo: 

2.1.1. Data da sessão: 22/11/2018 

2.1.2. Recebimento das propostas: até às 10hs, do dia 22/11/2018 
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2.1.3. Abertura das propostas: às 10hs01min, do dia 22/11/2018 

2.1.4. Início da sessão de disputa de preços: 10hs15min do dia 22/11/2018 

2.1.5. Local da sessão: No site www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

2.2. Consultas: e-mail licit03@cremers.org.br – fone: (51)3219.7544 das 09hs às 18hs. 

2.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 

automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora 

fixado; 

2.4. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário; 

2.5. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF); 

2.6. Será comunicada, por escrito, aos Licitantes que retirarem o Edital e divulgada aos demais 

pelos mesmos meios de divulgação inicial, qualquer alteração que importe em modificação de 

seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos; 

2.7. Em nenhuma hipótese serão recebidas Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de 

senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da 

Central de Licitações do Estado – CELIC. 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.3. O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro cadastral na 

CELIC. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 

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

3.5. A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente à Seção de 

Cadastro CELIC, para imediato bloqueio de acesso., 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
mailto:licit03@cremers.org.br
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4.1.  Poderá participar deste PREGÃO qualquer empresa legalmente estabelecida no País, do ramo 

pertinente ao objeto descrito, da presente licitação, cadastradas e habilitadas junto a Seção de 

Cadastro da CELIC e que atendam as exigências deste Edital. 

4.2. Não poderão participar do presente PREGÃO: 

4.2.1. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.2. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;  

4.2.3. Empresa que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e 

liquidação;  

4.2.4. Conselheiros, Delegados, empregados do Sistema CFM/CRMs e qualquer pessoa, 

física ou jurídica, que com eles mantenham vínculo empregatício ou de sociedade;  

4.2.5. Cônjuges e parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, Delegados e empregados do 

CREMERS;  

4.2.6. Pessoa jurídica integrada por cônjuges e ou parentes, até terceiro grau, de 

Conselheiros, Delegados e empregados do CREMERS;  

4.2.7. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.2.8. Entidades empresariais estrangeiras; 

4.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

4.3. A participação na presente licitação implica para a empresa Licitante aceitação plena e 

irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus 

anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade 

pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

fase do processo; 

4.3.1. A licitante para participar do certame deverá declarar em campo eletrônico o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital; 

4.3.2. O não atendimento do item acima ensejará a desclassificação da proposta no sistema, 

com automático impedimento da participação na disputa;  

4.4. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar: 

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. 
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4.5. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 

seguintes declarações: 

4.5.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

4.5.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.3. 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.  

4.5.4. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.6.  A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á por 

meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta 

de preços com valores unitários e totais, exclusivamente por meio eletrônico;  

4.7.  A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br ; 

4.8. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa por 

ela credenciada. 

 

5. DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

5.1. A partir da publicação do Edital o licitante poderá encaminhar a proposta de preços, mediante 

preenchimento no sistema eletrônico até a data e horário indicados no item 2.1.2 deste Edital, 

quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas 

5.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.2.1. Valor global; 

5.2.2. Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

5.3. O licitante deverá anexar em campo específico no sistema eletrônico a sua proposta de preços 

em arquivo nos formatos .DOC, .XLS ou .PDF, conforme modelo constante no anexo VII 

deste Edital, a qual deverá ser elaborada de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, assinada por seu responsável legal, devendo conter, no mínimo, todos os 

elementos a seguir relacionados: 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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5.3.1.  Identificação da proponente, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre 

a licitante e o CREMERS; 

5.3.2. Indicação precisa do item ofertado, de acordo com as especificações do objeto 

descritas no Termo de Referência; 

5.3.3. Os preços propostos, expressos em moeda corrente nacional (R$), em algarismo e por 

extenso, global; 

5.3.4. Declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes 

à prestação dos serviços/fornecimento dos bens, tais como: taxas, fretes impostos, 

encargos sociais e trabalhistas, seguros, e materiais que possam influir direta ou 

indiretamente no custo do fornecimento; 

5.3.5. As especificações do objeto e demais informações contidas na proposta a que se 

refere este subitem devem ser idênticas às que foram preenchidas nos campos do 

sistema eletrônico, na forma do subitem 5.2. 

5.3.5.1. Havendo divergência entre as informações contidas na proposta eletrônica e 

na proposta em documento anexado, prevalecerá esta última.  

5.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação e das especificações técnicas previstas no edital. 

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.  

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços. 

5.8. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo 

das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição 

prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

5.9. Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo condições da 

proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, 

inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, no art. 72 

da Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009. 

5.10. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente, de 60 

(sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura das propostas, o qual, se necessário, 

poderá ser prorrogado mediante concordância dos Licitantes. 

5.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
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5.12. 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.  

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha 

encaminhado proposta de preços. 

6.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis.  

6.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

6.6. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor 

valor global. Em seguida, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário 

de registro e valor. 

6.7. O lance deverá ser ofertado pelo MENOR VALOR GLOBAL do serviço prestado. 

6.8. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

6.9. 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 será 

prerrogativa do pregoeiro. 

6.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.11. Só serão aceitos lances inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no 

sistema.  
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6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

6.13.  Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 

menor lance registrado, vedada a identificação do autor dos lances aos demais participantes. 

6.14. No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitivas do certame, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances, 

retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos 

realizados. 

6.15. No caso de desconexão por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes. 

6.16. A etapa de lances da sessão pública terá a duração de 10(dez) minutos e será encerrada 

mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até 30(trinta) minutos, aleatoriamente, determinado 

também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

6.17. O sistema informará a proposta de vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do 

lance de menor valor. 

6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 

de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito 

de ordenação das propostas. 

6.19. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes 

não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes 

é utilizada como um dos critérios de classificação. 

6.20. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 

reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

6.20.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

6.21. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 

da proposta ou lance de menor preço. 

6.22. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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7.1. Concluída a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá 

remeter via fax (51) 3217.1968, ou por e-mail: licit03@cremers.org.br , em até 02(duas) 

horas, os documentos citados no item 9 deste Edital juntamente com o detalhamento de sua 

proposta. Posteriormente deverão ser encaminhados os originais (ou cópias autenticadas) de 

todos os documentos solicitados no item 9 no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar 

da sessão do pregão. 

7.2. A proposta deverá 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, e conterá: 

7.2.1. Orçamento discriminado expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço 

incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e 

outros pertinentes ao objeto licitado, devidamente corrigidos após o encerramento dos 

lances; 

7.2.2. Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

7.2.3. Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão do pregão; se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 

(sessenta) dias; 

7.3. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7.4. 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. 

7.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

8.2.1. Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.2.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo termo de referência; 

8.2.3. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível; 

mailto:licit03@cremers.org.br
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8.3. Considera-se inexequível a proposta que 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. 

8.3.1. 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, para que a empresa comprove 

a exequibilidade da proposta.  

8.3.2.  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. 

8.3.3.  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. 

8.4.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) 

horas sob pena de não aceitação da proposta. 

8.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

8.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital.  

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
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8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.8. 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. 

 

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: 

9.1.1. Cadastro na  Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC, do 

Estado do Rio Grande do Sul; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis ); 

9.1.3. 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). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

9.1.5. 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. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.2. O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá apresentar a seguinte 

documentação de habilitação: 

9.2.1. CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC, válido na data 

para apresentação das propostas como prova de Habilitação Jurídica, de Regularidade 

Fiscal e Trabalhista, e de Qualificação econômico-financeira. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.2.1.1. Caso algum dos documentos elencados no corpo do CRC esteja com prazo 

de validade expirado, o licitante deverá apresentar documento válido juntamente com 

o CRC.  

9.2.2. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de 

INIDONEIDADE expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer 

esfera (conforme modelo Anexo II), caso não conste no Certificado de Registro 

Cadastral. 

9.2.3. DECLARAÇÃO do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, mediante modelo constante no Anexo III deste Edital, ou 

Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho), caso não conste no Certificado 

de Registro Cadastral. 

9.2.4. Documentação relativa à Habilitação jurídica:  

9.2.4.1. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.2.4.2. 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; 

9.2.4.3. 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; 

9.2.4.4. No caso de sociedade por ações: Ato constitutivo ou estatuto em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de Ata 

de posse de seus administradores e seus respectivos documentos de identificação; 

9.2.4.5. 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; 

9.2.4.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme 

o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – 

DREI;  



 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  

Av. Princesa Isabel, 921 - Caixa Postal 352 - CEP 90620-001 - Porto Alegre - RS  

Fone (51) 3219-7544 – www.cremers.org.br 
 

F:\adm\GERENCIA\LICITAC\PREGÃO\2018\PR 13_18  Serviço de auditoria\2 - Edital e anexos\Edital PR 13_18 auditoria completo.doc 

9.2.4.7.  No caso de cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.2.4.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

Decreto de autorização; 

9.2.4.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.3. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

9.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 

com jurisdição sobre o Estado em que for sediada, em plena validade;  

9.3.2. Certidão de regularidade, em nome da empresa licitante, junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade.  

9.3.3. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por período não inferior a dois anos, 

mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado.  

9.3.3.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no 

mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado 

para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação 

do contrato.  

9.3.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente;  

9.3.3.3. 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.  

9.3.4. O licitante deverá, ainda, apresentar a qualificação técnica da equipe responsável pela 

realização dos trabalhos, conforme item 6 do Termo de Referência anexo a este Edital.  

 

9.4. No caso de o licitante não possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela 

CELIC, deverá apresentar, além dos documentos previstos nos itens 9.2.2 a 9.2.4, a seguinte 

documentação relativa à: 
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9.4.1. Habilitação jurídica, conforme item 10.2.5:  

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União  por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social; 

9.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa; 

9.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.4.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou 

municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

a apresentação de declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou 

sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.4.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.4.3. Qualificação econômico-financeira: 

9.4.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

9.4.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), 

Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG); 
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9.5. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados 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.   

9.5.1. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio de fac-símile (51) 3217-1968 

ou do e-mail licit03@cremers.org.br.  

9.6. Os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos 

com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 2 (dois) 

dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), 

fac-símile (fax) ou e-mail. 

9.6.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.6.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

9.6.3. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove 

o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC 

nº 123, de 2006. 

9.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 

9.8. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal, 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. 

mailto:licit03@cremers.org.br
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9.10. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

9.11. 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. 

9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.13. No caso de 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. 

 

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

10.1.1. 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. 

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a 

regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 

de lances. 

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Dos atos relacionados com o pregão caberá recurso, o qual dependerá de manifestação de 

intenção do licitante ao final da sessão pública, dentro do prazo de 10 (dez) minutos, em 

formulário eletrônico específico, registrando a síntese das suas razões, sendo-lhes facultado 

juntar memoriais relacionados à intenção manifestada no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a ser contados ao término daquele prazo. 
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11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 

11.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito.  

11.4. 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. 

11.4.1. Os recursos também poderão ser registrados no Protocolo Geral do CREMERS 

localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em Porto Alegre/RS, de segunda a 

sexta-feira das 09h às 18h  

11.5. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões 

indicadas pelo licitante na sessão pública. 

11.7. O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da recorrente tiver formalizado sua 

intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão. 

11.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

11.9. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será 

conhecido. 

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 

dos recursos apresentados e concluída a análise da documentação de habilitação. 

12.2. Em caso de não adjudicação constará a justificativa da mesma no Sistema de Compras On-

line do Banrisul, além de citado na ata eletrônica. 
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12.3. Na fase de homologação, a autoridade competente procederá à convocação para formação de 

cadastro de reserva, em conformidade com os procedimentos disponibilizados pelo Sistema. 

12.3.1. Nessa oportunidade, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do 

licitante mais bem classificado. 

12.3.2. O cadastro de reserva será utilizado no caso de impossibilidade de atendimento pelo 

primeiro colocado da ata de registro de prelos nas hipóteses previstas nos itens 10.13 

e 10.14 deste edital.  

12.3.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação 

ao licitante mais bem classificado e ficarão registrados em Ata de Formação de 

Cadastro de Reserva. 

12.4. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência 

será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da CONTRATANTE até o 

limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.  

13.2. 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 no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

13.3. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, 

anexo a este Edital. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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16.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento da despesa a ser contratada será efetuado conforme o estabelecido no Termo de 

Referência.  

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. As sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência.  

 

19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

19.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO, encaminhando pessoalmente no Protocolo 

Geral do Cremers ou através do e-mail: licit03@cremers.org.br;  

19.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas; 

19.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. 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. 

20.2. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e 

publicados, em ata eletrônica, imediatamente após o término da disputa, tornando-se 

disponível ao acesso por qualquer cidadão. 

20.2.1. A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para o público 

em geral no Portal de Compras como também pela pesquisa na área de acesso restrito, 

ambas publicam o mesmo conteúdo. 

20.2.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

20.3. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 

pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO submete a Licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como 

mailto:licit03@cremers.org.br
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representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de 

desconhecimento de qualquer pormenor. 

20.4. O CREMERS reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 

público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o 

prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS. 

20.5. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à Licitante a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA DE PREÇOS 

ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

Licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da audiência pública do PREGÃO. 

20.7. As normas que disciplinam este PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

20.8. 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. 

20.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

20.10. Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que: 

20.10.1. Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu 

entendimento; 

20.10.2.  Não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições 

nele não previstas;  

20.10.3. Forem manifestamente inexequíveis. 

20.11. 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. 

20.12. O CREMERS reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas, ou a 

todas rejeitar sem que caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

20.13. Da mesma forma, o CREMERS reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente os itens 

solicitados, sem que caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento.  
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20.14. A licitante vencedora, após a adjudicação do objeto, ficará obrigada a aceitar nas mesmas 

condições, os acréscimos ou supressões no objeto que se fizerem necessários, por 

conveniência do CREMERS, respeitando-se os limites previstos em Lei. 

20.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.16. A licitante vencedora, após a contratação, ficará obrigada a realizar os serviços de acordo com 

o objeto do presente pregão descrito no anexo I. 

20.17. 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. 

20.18. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.cremers.org.br e 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. 

Princesa Isabel, 921 – bairro Santana, Porto Alegre/RS nos dias úteis, no horário das 09 horas 

às 18 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.19. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

20.20. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados por 

qualquer pessoa até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.  

20.20.1. Os esclarecimentos deverão ser feitos, por meio de correspondência dirigida ao 

Pregoeiro desta Instituição, localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em 

Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira das 09h às 18h ou por e-mail: 

licit03@cremers.org.br.  

20.20.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, ficando os licitantes obrigados a acessá-los para 

obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro. 

20.21. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, para dirimir 

eventuais litígios oriundos da presente licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que 

mais privilegiado. 

20.22. Acompanham este edital os seguintes anexos: 

ANEXO I    –  Termo de Referência; 

ANEXO II  –  Declaração de Inidoneidade  

ANEXO III   –  Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da  

Constituição Federal 

ANEXO IV   – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços  

http://www.cremers.org.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
mailto:licit03@cremers.org.br
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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ANEXO V  – Modelo de Proposta de Preços  

ANEXO VI – Valor Máximo Aceitável  

ANEXO VII- Termo de Confidencialidade 

 

  

Porto Alegre, 09 de novembro de 2018. 

 

 

 

                                                   Verônica Soares C. da Luz 

Pregoeira 

 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA 

INDEPENDENTE 

 

   

1. DO OBJETO:  

 

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para prestação de 

serviços de AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE, com escopo Contábil, Fiscal, 

Financeiro, Orçamentário e Administrativo relativa às demonstrações contábeis do Cremers, 

referente aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, de acordo com as normas e 

procedimentos de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade e demais normas aplicáveis.  

1.2  O prazo para conclusão dos serviços previstos neste termo será o dia 31 de janeiro de 2019, são 

estimadas no mínimo 200 horas trabalhadas. Os trabalhos serão desenvolvidos na sede do 

Cremers, sito a Av. Princesa Isabel, 921, bairro Santana, Porto Alegre/RS. A equipe técnica 

necessária está descrita no item 6 no Termo de Referência. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: 
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2.1 A presente contratação tem como objetivo principal a análise, revisão e emissão de pareceres, 

contendo todos os fatos constatados e considerados relevantes sobre os controles internos das 

áreas citadas no objeto, apontando possíveis falhas e ou erros em procedimentos, com as 

recomendações que se fizerem necessárias. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  

 

3.1 Os serviços a serem realizados deverão contemplar os seguintes itens:  

 

3.1.1 Planejamento: reunião e análise prévia das informações contábeis para determinação do escopo 

dos trabalhos e dos tipos de testes a serem utilizados em cada assunto auditado: demonstrações 

contábeis, fiscal/tributária, trabalhista, previdenciária, financeira e licitatória; 

3.1.2 Plano de Trabalho: deve ser apresentado o Cronograma Físico e Alocação de Horas contendo: 

profissional, horas alocadas semanalmente e produtos a serem entregues;  

3.1.3 Auditoria: Avaliação dos ambientes de controle em todas as áreas previstas no item 3.1.1, 

visando avaliar a extensão dos testes substantivos, definidos no planejamento, com a validação dos 

saldos contábeis, análise criteriosa dos principais saldos registrados na contabilidade da empresa e 

demais fatos necessários para conclusão dos trabalhos;   

3.1.4 Relatório do Auditor Independente: parecer da auditoria sobre as demonstrações contábeis de 

cada exercício financeiro citado no objeto e relatório de auditoria, com indicação de procedimentos 

corretivos, se aplicável;  

3.1.5 Esclarecimentos: Apresentação do relatório final para a Diretoria ou Plenária.  

 

 

4. PROCEDIMENTOS E SEÇÕES A SEREM AUDITADOS:  

 

4.1 Os procedimentos técnicos para fins de auditoria têm por objetivo a emissão de parecer sobre a 

sua adequação, consoante os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, bem 

como a legislação específica que rege os órgãos de fiscalização de exercício profissional, devendo 

compreender as operações destacadas a seguir. Todavia, essa relação poderá ser complementada a 

critério da empresa auditora ou da empresa auditada, para garantir a análise e execução dos trabalhos:  

4.1.1 Contábil: exame das transações efetuadas durante o período, incluindo análise da 

documentação relacionada aos lançamentos contábeis de arrecadação e execução das despesas, 
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pagamentos, baixa de restos a pagar, entre outros; Verificação dos valores consignados no Ativo e 

Passivo do Balanço Patrimonial e seus respectivos controles; provisões; análise e aferições da 

confiabilidade das informações geradoras de registros contábeis; legalidade contábil dos documentos 

apresentados na prestação de contas dos suprimentos de fundos e cumprimento da normativa vigente; 

exame das demonstrações contábeis mensais e anual; cumprimento das obrigações fiscais principais 

(recolhimento de impostos federais e municipais), e obrigações acessórias junto à Receita Federal e às 

Prefeituras; certidões negativas de débitos;  

4.1.2 Contas a Receber: análise da movimentação das contas bancárias e das aplicações financeiras; 

verificação das conciliações bancárias e do controle de depósitos realizados por terceiros; controle das 

tarifas referente aos serviços bancárias; sistemática de arrecadação das taxas de serviços: quitação e 

devoluções; termo de responsabilidade, controle de numerários e contagem de fundo fixo; eficácia dos 

controles internos envolvendo o fluxo financeiro.  

4.1.3 Cobrança: exame dos processos da seção de cobrança: procedimentos para cobrança 

administrativa das anuidades, da geração dos débitos, emissão de boletos, apropriação do recebimento 

via sistema bancário; testes relacionados à baixa de valores a receber por pagamentos, por isenção, 

por remissão e por prescrição; parcelamento de débitos; transferência e cancelamento de inscrições; 

controle das anuidades em aberto; relatórios dos valores a receber e de inadimplência; análise de 

controles internos da seção;  

4.1.4 Contas a Pagar: exame dos processos de contas a pagar: empenho, liquidação e pagamento das 

despesas, consignações e retenções; procedimentos internos e fluxo de autorizações para pagamentos; 

controle de vencimentos e das obrigações junto a fornecedores; verificação da tributação aplicável aos 

pagamentos (âmbitos federal, previdenciária e municipal); inscrição e liquidação dos restos a pagar; 

recolhimento de impostos e contribuições retidos; controle do adiantamento de diárias para viagens de 

funcionários; circularização de saldos com fornecedores; demais controles da seção.  

 

4.1.5 Pessoal e Recursos Humanos: verificação do cumprimento da legislação trabalhista e tributária 

relacionada ao quadro de funcionários do Cremers: quanto às admissões, demissões, concessão e 

cálculo de férias, de 13º salário e de rescisões; processamento da folha de pagamento mensal (controle 

de pagamento para horas extras, gratificações, faltas, atestados médicos, abono de faltas, reembolsos, 

remuneração variável, descontos, pensões alimentícias, consignações, benefícios); provisões de férias 

e 13º salário; recolhimento dos impostos e contribuições (INSS, FGTS, IRRF, PIS); cumprimento das 

obrigações acessórias (GFIP, RAIS, CAGED, etc.), certidões negativas de âmbito trabalhista; 

cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (PPRA, PCMSO, PPP, etc.). 
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Serviços terceirizados – gestão e cumprimento das obrigações relacionadas; controle interno das 

seções.  

4.1.6 Licitações e Contratos: análise do atendimento à legislação aplicável no que se refere às 

compras, contratação de serviços comuns e de engenharia; análise do processo licitatório, 

contemplando todas as modalidades previstas em lei; procedimento e controles relacionados aos 

contratos, aditivos e rescisões. Acompanhamento dos contratos e responsabilidades do gestor de 

contratos. Demais controles necessários à seção.  

 

4.1.7 Almoxarifado: verificação do estoque de materiais, auditoria e acompanhamento do inventário 

físico de almoxarifado; procedimentos de controle, com ênfase nas entradas e saídas de mercadorias, 

bem como acondicionamento de mercadorias e prazos de validade; estoque mínimo; procedimentos 

para recebimento de mercadorias e inspeção com base em amostras; devoluções de materiais não 

conformes. Validação dos relatórios de fechamento mensal e anual.  

4.1.8 Patrimônio: verificação dos procedimentos de controle relacionados aos bens móveis e 

imóveis, inventário físico dos bens patrimoniais; Inspeção física dos bens do ativo imobilizado e 

exame da respectiva documentação, com ênfase aos processos de incorporação e de baixa dos bens no 

sistema patrimonial; documentação: notas fiscais, garantias dos equipamentos, termos de 

responsabilidade e de localização; seguro dos bens móveis e imóveis. avaliação dos relatórios de 

fechamento mensal e anual.  

 

4.1.9 Ger. Financeira: avaliação do processo da previsão orçamentária anual e reformulações 

orçamentárias. Gestão e indicadores da execução orçamentária. Processo de empenhamento das 

despesas. Processo de prestação de contas anual ao Conselho Federal de Medicina. Relatório de 

Gestão ao TCU.  

4.1.10 Departamento Jurídico: verificação do processo de execução fiscal das anuidades na Dívida 

Ativa da União: da inscrição, da suspensão e da baixa dos processos, recolhimento de custas; 

relatórios e controles do processo.  

 

4.1.11 Lançamento de Diárias, Jeton e Auxílios: exame dos processos para pagamento das verbas a 

conselheiros, delegados e convidados relativos aos auxílios de representação, diárias e jetons; 

procedimento para compras das passagens aéreas. 
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5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

5.1 Os trabalhos descritos neste termo serão desenvolvidos na sede do Cremers, sito a Av. Princesa 

Isabel, 921, bairro Santana, Porto Alegre/RS.   

5.2 As análises dos documentos necessários para a prestação dos serviços serão realizadas somente na 

sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rio Grande do Sul, em dias úteis e horário 

comercial, das 8h30 às 18h15, podendo, todavia, serem estipulados outros horários ou dias de finais 

de semana, a critério exclusivo do CONSELHO, sem custos adicionais de qualquer natureza, desde 

que se entenda que tal estipulação permita maior eficiência e melhores resultados na execução deste 

contrato.  

5.3 São estimadas no mínimo 200 horas trabalhadas. 

5.4 A relação de documentos a ser verificada deverá ser solicitada à gestora do contrato com no 

mínimo, 3 (três) dias de antecedência do início dos trabalhos, através de mensagem eletrônica (e-

mail), bem como a indicação dos profissionais de auditoria que realizarão os trabalhos nas 

dependências do Cremers. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DA EQUIPE: 

 

A CONTRADADA deverá apresentar a lista nominal dos membros da equipe técnica de auditoria,  

conforme detalhado a seguir: 

6.1 A PROPONENTE deverá constituir (nominalmente) a equipe que participará dos trabalhos 

licitados, destacando formação escolar, tempo de experiência profissional no cargo ou categoria que 

desempenhará nos trabalhos de licitação, áreas de especialização. 

6.2 A equipe de auditoria deverá ser composta, no mínimo, por 01 (um) auditor sênior, considerando 

os seguintes aspectos: 

a. Formação acadêmica lato ou stricto senso em Ciências Contábeis, experiência mínima de 05 (cinco) 

anos na área de auditoria contábil, fiscal e serviços similares, em instituições públicas e/ou privadas, 

compatível ao objeto contratado e Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo Conselho 

Regional de Contabilidade dentro do prazo de validade. 

b. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 



 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  

Av. Princesa Isabel, 921 - Caixa Postal 352 - CEP 90620-001 - Porto Alegre - RS  

Fone (51) 3219-7544 – www.cremers.org.br 
 

F:\adm\GERENCIA\LICITAC\PREGÃO\2018\PR 13_18  Serviço de auditoria\2 - Edital e anexos\Edital PR 13_18 auditoria completo.doc 

c. Os membros da equipe de auditoria somente poderão ser substituídos mediante autorização do 

Cremers, após análise do gestor do contrato, da documentação do possível substituto, desde que 

comprovadas as exigências previstas neste capítulo do contrato. 

6.3 Para fins de atendimento ao previsto no item acima, a empresa vencedora do certame deverá 

comprovar a qualificação dos auditores indicados por meio de currículos resumidos, a serem 

disponibilizados pela proponente, contendo a formação acadêmica, tempo de experiência na área de 

auditoria. 

6.4 A comprovação se dará mediante apresentação de currículos em até 04 (quatro) páginas da sua 

equipe, devidamente assinados, ou ainda, atestado de capacidade técnica em nome de cada um dos 

profissionais a serem alocados na execução das atividades, comprovando aptidão para o desempenho 

de Auditoria Contábil e Fiscal. 

6.5 Se o licitante vencedor não comprovar as referidas condições, será convocado outro licitante, 

respeitada a ordem de classificação, nos termos do artigo 11, inciso XXII, do Decreto 3.555/00. 

 

7. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

 

7.1 O prazo para conclusão dos serviços previstos neste termo será o dia 31 de janeiro de 2019, 

sendo que a execução de cada etapa dos serviços ocorrerá em conformidade ao cronograma de datas 

oportunamente estipulado pelas partes, não se admitindo, ainda, a dilação dos prazos ali previstos, 

salvo no caso de apresentação de justificativa que demonstre, de forma circunstanciada, que as causas 

do atraso são totalmente alheias à vontade da CONTRATADA.  

7.2 Após a realização da auditoria, a minuta dos relatórios deverá ser encaminhada, em arquivo 

eletrônico para a diretoria do Cremers para análise prévia e aprovação;  

7.3 Sendo aprovado, o relatório oficial deverá ser entregue na sede do Cremers, impressos  assinados 

em 2 (duas) vias e em arquivo eletrônico no prazo de 10 (dez) dias após a finalização do trabalho. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

8.1 Além das obrigações dispostas na minuta do contrato, a CONTRATADA ficará obrigada e 

responsável pelo que se segue:  

8.1.1 Ter total disponibilidade para cumprir todas as fases dos serviços deste Termo de Referência, 

conforme detalhado no plano de trabalho de suas propostas.  
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8.1.2 Manter o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, bem como da sua equipe 

profissional envolvida na operacionalização dos trabalhos de auditoria;  

8.1.3 Executar fielmente o objeto do presente contrato, dentro do melhor padrão de qualidade, de 

forma que os serviços a serem executados mantenham todas as especificações técnicas e qualidade 

exigidas, cumprindo todas as especificações, estabelecidas na proposta decorrente deste certame;  

8.1.4 A CONTRATADA deverá executar os serviços, de acordo com a melhor técnica aplicável a 

trabalhos dessa natureza, com zelo, sigilo, diligência e estrita observância da legislação pertinente, 

obedecendo, rigorosamente a especificação dos serviços, em todas as suas fases e procedimentos.  

8.1.5 Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando às determinações e 

especificações contidas neste contrato;  

8.1.6 Entregar os serviços objeto deste contrato nos prazos previamente estabelecidos;  

8.1.7 Atender prontamente as instruções expedidas pelo CONTRATANTE para a execução dos 

serviços, especialmente no que diz respeito à metodologia a ser adotada, matéria escolhida e às 

demais questões administrativas que forem suscitadas;  

8.1.8 Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou compensar direitos 

de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações bancárias e/ou 

financeiras, sem prévia autorização expressa do CONTRATANTE;  

8.1.9 Deverá ser executada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Normas de 

Auditoria Independente das demonstrações contábeis instituídas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade e padrões reconhecidos de auditoria;  

8.1.10 Examinar os documentos de suporte dos registros contábeis, além de processos licitatórios, 

contratos, folhas de pagamento e encargos sociais e demais transações efetuadas durante o exercício;  

8.1.11 Manter, durante a vigência do contrato, pessoal qualificado tecnicamente e em número 

suficiente para a perfeita execução dos serviços avençados, dentro dos prazos estabelecidos;  

8.1.12 Refazer, às suas expensas, todo trabalho realizado em desconformidade com as disposições 

deste ajuste contratual, sob pena de suspensão do pagamento até a devida regularização;  

8.1.13 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes ou decorrentes da execução do presente contrato;  

8.1.14 Na assinatura do contrato, indicar o departamento/pessoa responsável, com telefone e e-mail, 

que deverá estar disponível em dias de expedientes, horário comercial.  
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9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CREMERS: 

 

9.1 Caberá ao CREMERS, como contratante: 

9.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos 

empregados da contratada ou por seu preposto; 

9.1.2 Efetuar o pagamento, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 

9.1.3 Exercer a fiscalização dos serviços prestados; 

9.1.4 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 

 

10. DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:  

 

10.1 Após a entrega dos relatórios previstos no item 3.1.4 deste termo, a contratada deverá enviar, à 

Seção de Contas a Pagar do Cremers, a fatura de sua emissão, devidamente acompanhada da nota 

fiscal.  

10.2 Atestada a execução do objeto pelo gestor, o pagamento será efetuado por intermédio de 

ordem bancária, mediante autorização competente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis,  contando do 

recebimento do documento fiscal pelo CREMERS. 

 

10.3 Não haverá pagamento antecipado, somente mediante conclusão dos serviços previstos.  

10.4 O valor do contrato deverá contemplar eventuais despesas de locomoção da equipe auditora da 

contratada, alimentação, todos os encargos trabalhistas, tributos e outras despesas inerentes à 

prestação dos serviços, não fazendo jus a nenhum reembolso de despesas por parte do contratante.  

 

11. DO REAJUSTE 

11.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de 

um ano, contado a partir da assinatura do contrato, pela variação do Índice Geral de Preços ao 

Consumidor de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV).  

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

 

12. REGIME DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

12.1 O serviço será Fiscalizado pela Diretoria do Cremers ou por funcionário designado. 
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.1.6. Não mantiver a proposta. 

 

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

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

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

13.2.2. Multa por não cumprimento dos prazos estabelecidos para as atividades definidas neste termo 

de Referência contrato, ensejará a aplicação de multa moratória de 1% (um por cento) por dia de 

atraso, calculado sobre o valor faturado mensalmente, limitada a 10% (dez por cento) deste; 

13.2.3. 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; 

13.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

CELIC/RS pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.5. 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; 

 

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

13.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

13.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 



 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  

Av. Princesa Isabel, 921 - Caixa Postal 352 - CEP 90620-001 - Porto Alegre - RS  

Fone (51) 3219-7544 – www.cremers.org.br 
 

F:\adm\GERENCIA\LICITAC\PREGÃO\2018\PR 13_18  Serviço de auditoria\2 - Edital e anexos\Edital PR 13_18 auditoria completo.doc 

13.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas 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. 

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CELIC. 

 

14. RESUMO DA LEGISLAÇAO APLICAVEL AO CREMERS:  

 

- Lei n.º 3.268/57;  

- Decreto n.º 44.045/58;  

- Lei Federal n.º 4.320/64;  

- Decreto-lei n.º 200/67;  

- Lei Federal n.º 8.666/93;  

- Lei Federal n.º 10.520/02;  

- Lei Federal nº 10.833/03 (IN 1.234/2012 RFB);  

- Resoluções do CFM e do CREMERS;  

- Regimento Interno;  

- Normas e jurisprudências do Tribunal de Contas da União – TCU. 

15. CARACTERISTICAS DO CREMERS: 

A Lei nº 3.268, de 30/09/1957, que dispõe sobre os Conselho de Medicina, em seu artigo 1º, 

diz: "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-Lei nº 

7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um 

deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. 

A função dos conselheiros é honorífica. Recebem diárias para deslocamentos quando em atividades 

inerentes à instituição. 

Assim, o Cremers é uma autarquia federal de direito público, não havendo previsão legal para 

a incorporação ou fusão com entidades de direito privado, tais como sindicatos e associações. Cabe ao 

Cremers defender a ética na medicina. É obrigação legal do Cremers proceder sindicância toda vez 

que houver denúncia formal contra médicos. Aplicar o Código de Ética Médica aos médicos com 
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atitudes antiéticas é um poder-dever da Instituição. Toda a tentativa de não cumprir com esse 

dispositivo pode configurar crime de prevaricação, pois os conselheiros estão equiparados, perante a 

lei, a agentes públicos. 

O Cremers está sujeito ao controle externo, todos os gastos são feitos através de processos 

licitatórios e submetidos à fiscalização do Tribunal de Contas da União. O Cremers, por ser uma 

instituição pública, só pode fazer estritamente o que a lei determina, enquanto as entidades privadas, 

como sindicatos e associações, podem fazer tudo o que a lei não proíbe. A legitimidade de 

representação judicial do Cremers, em relação aos médicos, é muito limitada pela legislação, não 

podendo, por exemplo, entrar com mandados de segurança coletivos. A demora nos processos éticos-

profissionais se deve ao regulamento do Código de Processos Ético-Profissionais e aos prazos 

previstos em lei. 

No portal da transparência do Cremers estão disponíveis todas as demonstrações contábeis. 

O Cremers possui atualmente em seu quadro de funcionários aproximadamente 113 

funcionários e 42 Conselheiros, distribuídos em sua Sede e nas 26 Delegacias Seccionais com sede. 

 

 

Gabriela Aver      Raul Antonio Ramos Vallandro 

         Assessoria Financeira                                       Gerente 

 

 

ANEXO II 

 

Declaração de Idoneidade – Pregão 13/2018 

 

 

 

A empresa______________________________________________, através de seu representante 

legal, Sr.(a)____________________________________, CPF______________________, (cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio-Gerente)____________________, DECLARA, para fins de direito, na 

qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo CREMERS, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 13/2018, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, 

em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
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Porto Alegre, ______, de ___________________2018. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA 

QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração 

autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 

 

ANEXO III 

 Declaração que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da CF.  

Pregão Eletrônico 13/2018 

 

 

A empresa______________________________________________, através de seu representante 

legal, Sr.(a)_____________________________________, CPF_____________________, (cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio- Gerente)___________________, DECLARA, para fins de direito, na 

qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo CREMERS, na modalidade PREGÃO 

ELETRÕNICO Nº 13/2018, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Porto Alegre, _______, de ___________________2018. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA 

QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração 

autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2018 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUDITORIA 

EXTERNA INDEPENDENTE 

 

Termo de Contrato de prestação de serviços que 

entre si celebram o Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio Grande do Sul e a 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

  O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, entidade de Fiscalização da Profissão médica, instituído pela Lei n.º 3.268, de 30 de 

setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n.º 44.045, de 19 de julho de 1958, com sede na Av. 

Princesa Isabel, 921, em Porto Alegre-RS, CNPJ n.º 91.335.315/0001-45, por intermédio de seu 

representante legal, consoante delegação de competência conferida pela Lei n.º 3.268/57, neste ato 

representada pelo seu Presidente DR. Xxxxxx, brasileiro, xxxx, médico, portador da Cédula de 

Identidade n.º XXXXXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 

CONTRATANTE e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX devidamente inscrita no 

CNPJ n° XXXXXXXXXXX, sediada na XXXXXXXX no XXXXXXXX na cidade de 

XXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu 

representante legal XXXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXXX, residente e domiciliado 

XXXXXXXXX no Bairro XXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXXX, tendo em vista o que 

consta no Processo nº PRE 13/2018 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e da 

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, decorrente do Pregão nº 13/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de AUDITORIA 

EXTERNA INDEPENDENTE que serão prestados nas condições estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo I do edital. 

1.2. Especificação do objeto da contratação:  

Prestação de serviços de AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE, com escopo Contábil, 

Fiscal, Financeiro, Orçamentário e Administrativo relativa às demonstrações contábeis do Cremers, 

referente aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, de acordo com as normas e procedimentos 

de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade e demais normas aplicáveis. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
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2.1. Este termo de contrato vincula-se ao edital do pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2.2. Constituem parte integrante do contrato, os seguintes documentos, cujo teor as partes 

declaram ter pleno conhecimento: 

2.2.1. Edital de Pregão eletrônico nº 13/2018 

2.2.2. Propostas e documentos que integram o processo, firmados pela 

CONTRATADA.  

2.3. Em caso de divergência entre os documentos integrantes e o contrato, prevalecerá este 

último. 

2.4. Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em complemento 

deste contrato definir a sua intenção e, desta forma, reger a execução adequada do 

objeto contratado dentro dos mais altos padrões da técnica atual. 

2.5. Em caso de dúvidas da CONTRATADA na execução deste contrato, estas devem ser 

dirimidas pela CONTRATANTE. 

2.6. O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento 

específico, que importe em alteração de qualquer condição contratual, desde que 

sejam assinados por representantes legais das partes, observando os limites e as 

formalidades legais. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência deste termo de contrato é aquele fixado no edital, com início na 

data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser 

prorrogado por interesse das partes por sucessivos períodos de 12 meses, até o  limite 

de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e 

observados os seguintes requisitos: 

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

3.1.2.  Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada;   

3.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 

informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;   

3.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a administração 

mantém interesse na realização do serviço;   

3.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente 

vantajoso para a administração;   
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3.1.6. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na 

prorrogação; e   

3.1.7. Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de 

habilitação. 

3.1.8. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

3.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....reais). 

4.1.1. 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. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do CREMERS, para o exercício de 2018, 

classificada na conta 6.2.2.1.1.33.90.35.004- Auditoria Externa- PJ 

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 

financeiro.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento à contratada e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no edital do Pregão Eletrônico 13/2018. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 

7.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 

mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, 

pela variação do índice geral de preços ao consumidor de mercado da Fundação 

Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) 

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 O serviço será Fiscalizado pela Diretoria do Cremers ou por funcionário designado. 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

termo de referência, anexo I do edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no termo de 

referência, anexo I do edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 

da lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no termo de referência, anexo do edital. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da lei nº 8.666, de 1993. 

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

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

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este termo de contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.1.3. Subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto deste contrato.  

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 
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13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da lei nº 8.666, 

de 1993, bem como do anexo X da IN nº 05, de 2017. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. 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 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na lei nº 8.078, de 

1990 – código de defesa do consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. 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. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO 

16.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste termo de contrato 

será o da seção judiciária da justiça federal de Porto Alegre/RS. 

 

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.  

 

Porto Alegre, xxxx de xxxxxxx de 2018. 

 

 

 

 

Conselho Regional de Medicina do 

Rio Grande do Sul 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Testemunhas: 

  

 

ANEXO V 

Modelo de Proposta ao Pregão 13/2018  

  

 

Ao 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS 

A/C DEP. DE LICITAÇÕES 

 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Razão Social:  

Endereço:  

Cidade:                                                                                      Estado:                         

Fone/Fax:                                                 E-mail: 

CNPJ:                   Responsável Legal:  

Banco:                                Agência:                                           C/C: 

 

Lote Objeto Local de Prestação do 

Serviço 
Valor total R$ 

01 

 

Serviço de Auditoria Externa conforme 

especificações do Termo de Referência 

do Edital de Pregão Eletrônico 

013/2018 

Av. Princesa Isabel, 921 

Bairro Santana - Porto 

Alegre- RS 

 

 

Declaro que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à prestação dos serviços, tais 

como taxas, fretes, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, e materiais que possam influir 

direta ou indiretamente no custo do serviço. 

 

 

Porto Alegre, _____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

__________________________________ 

Identificação e Assinatura do Responsável 
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ANEXO VI 

VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL – Pregão Eletrônico 13/2018 

 

 

O valor máximo aceitável para o objeto deste Edital de Pregão Eletrônico 13/2018 é 

de R$ 130.052,04, levou em conta os orçamentos abaixo: 

 

Empresa Valor Total 

A R$ 57.000,00 

B R$ 91.139,08 

C R$ 150.000,00 

D R$ 222.069,11 

Valor médio R$ 130.052,04 

 Valores referentes ao mês de novembro/2018. 

 

 

Verônica Soares C. da Luz 

Pregoeira 

 

ANEXO VII 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – Pregão 13/2018 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM  

 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E A 

EMPRESA ......................................... VINCULADO AO CONTRATO RELIZADO POR MEIO DO 

PREGÃO Nº 13/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 

A EMPRESA ......................................com sede na .................., nº............., CEP XXXXXX, 

inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo representante 

legal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado(a), ..............(a), portador da 

cédula de identidade RG. n.º XXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob n.º 

XXXXXXXXXXXXXXXX, abaixo firmado, assume o compromisso de: Manter por si, seus 
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representantes, colaboradores, empregados, prepostos e prestadores de serviço, todas as informações a 

que tenha acesso em função do Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão nº 13/2018, 

assinado em .../.../2018, em caráter de estrita confidencialidade, não podendo, sob qualquer pretexto, 

divulgar, revelar, reproduzir, ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, bem 

como utilizá-las para fins diferentes dos previstos no presente contrato, comprometendo-se a: 

i. Não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo 

e/ou unilateral presente ou futuro, ou para uso de terceiros; 

ii. Não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso 

relacionado aos serviços acima mencionados; 

iii. Não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser 

disponibilizado através da prestação dos serviços ora contratado; 

iv. Não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as 

pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando se, assim, a ressarcir 

a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das 

informações fornecidas. 

Para os propósitos deste TERMO entende-se como “Informações confidenciais” toda e 

qualquer informação revelada durante o período de prestação de serviços, que se deve entender de 

maneira justificada como confidencial ou de propriedade exclusiva do CONTRATANTE. A 

CONTRATADA, com a assinatura deste TERMO, declara ciente de todas as sanções judiciais 

(responsabilidade civil e criminal) que poderão advir, pelo seu descumprimento. 

 

 

 

Porto Alegre, ______, de ___________________2018. 

 

 

EMPRESA 

1.TESTEMUNHA 

2.TESTEMUNHA 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA 

QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração 

autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 

 

 


