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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE – CREA/AC 

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 05/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2022 – REPUBLICAÇÃO  
 

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

Engenharia e Agronomia do Acre – CREA/AC, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, sediada no município de Rio Branco- AC, Rua Isaura Parente, 3085 – Conjunto 

Tangará – CEP 69915-000, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO DO ITEM , 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, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
Data da sessão: 08/06/2022 

Horário: 10h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Uasg: 926500 
 
 

O presente Edital poderá ser obtido no site do CREA/AC http://www.creaac.org.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
 
 

1. DO OBJETO 

1.1.  Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de aplicativo incluindo 

licença vitalícia de software, treinamento, suporte, manutenções e atualizações por 12 

meses  , consoante descritivo disposto no Plano de Trabalho constante do processo SEI 

Confea nº SEI 2660/2021, convênio 44/2021., bem como condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em LOTE ÚNICO, conforme tabela constante no Termo de 

Referência. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM, observadas 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.creaac.org.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descrita no Sistema Comprasnet, CATMAT, 

(www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações constantes deste 

Edital, deverão ser consideradas as do Edital. 

 

1.4. Justificativa do agrupamento de serviços em um item: Considerando a natureza dos 

itens a serem adquiridos, que guardam relação entre si, e não é divisível, respaldado em 

entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 5.260/2011-1ª 

Câmara e Acórdão nº 861/2013 Plenário), mostra-se pertinente a aquisição dos serviços 

agrupados em um item.  

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 
2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria na classificação abaixo: 

2.2 A cargo dos elementos orçamentários: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.0009-Aquisição de  

Softwares de base. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.6. 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. 

4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.3. Para os itens nº 1, nº 3 e nº 4 a participação é para Sociedades Cooperativas, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, exceto o item nº 02 devido ao valor. 

4.5. 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 familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 nos itens que 

não forem exclusivos para Sociedades Cooperativas, Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

4.6. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

4.6.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.6.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

4.6.3. estrangeiros que não tenham  representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.6.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.6.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.6.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 
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4.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

4.7.1. 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; 

4.7.2. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 

4.7.3. 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; 

4.7.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 

4.7.4. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.7.5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.7.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.7.8. 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; 

4.7.9. 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. 

4.7.10. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir 

dos critérios de preferência. 
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4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 
 

5.1. Tendo em vista o valor da licitação e conforme Art. 48 I da LC 123/2006 “deverá 

realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais)”;        . 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
6.1. 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. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.   

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.7. 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. 
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6.8. 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. 

 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário e total do item; 
 

7.1.2. Marca, modelo e fabricante do item ofertado; 
 

7.1.3. 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. 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 

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

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

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. 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. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

8.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

8.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

8.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
 

8.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

8.11. 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 R$ 2,00 (dois reais). 

8.12. 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. 

8.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

8.14. 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. 

8.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a 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. 
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8.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.19. 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. 

8.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.21. O critério de julgamento adotado será o menor preço conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 

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

8.23. 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. 

8.24. 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. 

8.25. 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. 

8.26. 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% 
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(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

8.27. 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. 

8.28. 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 no país; 
 

7.28.2 por empresas brasileiras; 
 

7.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.28.4 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. 

8.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados. 

8.30. 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 previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

8.32. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas (duas) 

(preferencialmente em 30 minutos), 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. 

8.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 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 n.º 10.024/2019. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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; 

 
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas 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; 

 
9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 horas (duas), sob pena 

de não aceitação da proposta. 

9.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA DO ACRE 

CREA-AC 

R. Isaura Parente, 3085 - Conj. Tangara 
Rio Branco - AC, CEP: 69915-000 

creaac.org.br 

 

 

 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 
 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

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

demais licitantes. 

9.13. 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. 

9.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9.15. DA PROVA CONCEITO  

9.16. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar após a fase de lances, 

deverá submeter amostra do produto proposto à Prova de Conceito, com a finalidade de 

comprovação do total atendimento às características e funcionalidades exigidas no Termo 

de Referência.  

9.17. A Prova de Conceito será cordenada pelo analista e chede do DTI do CREA/AC.  

9.18. Cumprir as exigências mínimas na tabela POC (O Plano de Desenvolvimento da 

Prova de Conceito) item 14.3 do termo de referência, com a apresentação do protótipo 

inicial a ser demonstrado no prazo de até 10  (dez) dias úteis podendo ser prorrogado por 

igual período mediante justificatica da empresa e aceite do CREA/AC e na fase de 

habilitação que terá carater eliminatorio caso não cumprido. A tabela terá pontuação total 

de 130 pontos e o mínimo de pontuação exigida para aprovação será de 90% de aderência.  

 
10. DA HABILITAÇÃO 
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10.1. 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. 

 
10.2. 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/). 

10.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

10.4. 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; 

10.5. 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. 

10.6. 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, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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de 2019. 

10.7. 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 horas (duas), 

sob pena de inabilitação. 

10.8. Habilitação jurídica: 
 

10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.8.2. 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; 

10.8.3. 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; 

10.8.4. 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; 

10.8.5. 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; 

10.8.6. 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; 

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

decreto de autorização; 

10.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
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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. 

10.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

10.9.4. 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; 

10.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

10.9.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual 

do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.9.7. A 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. 

 
 

10.10. Qualificação Econômico-Financeira: 
 

10.10.1. Para todos licitantes: Certidão negativa de falência expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

10.10.2. 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; 

10.10.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
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10.10.4. 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; 

10.10.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

10.10.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 

de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

10.10.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 
 
 

LG =     

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
 
 

SG =     
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
 
 

LC =     
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

10.10.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) por cento do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 
 

10.11. Qualificação Técnica: 
 

10.1 Tendo em vista o interesse de comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
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pertinente e compatível em características com o objeto da licitação será exigido   do 

fornecedor: 

10.2 Pelo menos um testado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove ter a licitante prestado serviço de fornecimento de 

desenvolvimento/criação de aplicativo, software, prestado serviço da mesma natureza e 

compatível com objeto pretendido. 

10.1 Apresentar declaração de que possuirá em seu quadro funcionário técnico habilitado 

para o desenvolvimento do aplicativo as áreas poderão ser de : analista de sistemas, 

desenvolvedor/programador, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infra 

estrutura, dados ou profissões similares. 

10.2 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 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. 

10.6. 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. 

10.3 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. 

10.4 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. 

10.8. 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. 

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de até 2 horas (duas) preferencialmente 30 min, conforme o valor do último lance ou do 

valor negociado com a pregoeira, 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. 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. 

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4. 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). 

11.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.6. 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. 

11.7. 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. 

11.8. 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. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
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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. 

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

as condições de admissibilidade do recurso. 

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

a decadência desse direito. 

12.5. 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. 

12.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.7. 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. Nessas hipóteses, 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. 

13.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com 
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a fase do procedimento licitatório. 

13.4. 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, 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 E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
15.1. Os critérios de garantia e assistência técnica estão previstos no Termo de Referência. 

 

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 5 (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),  a assinatura deverá ser 

freferencialmente eletrônica, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, preferencialmente de forma eletrônica por meio de 

assinatura digital. 

 
16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento, 

preferencialmente assinatura digital eletrônica. 

 
16.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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16.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

16.5.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.5.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 

16.5.3 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. 

 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Termo de Referência. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 
19. DO PAGAMENTO 

 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Edital. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1. As sanções administrativas estão previstas no Termo de Referência. 

 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma

 eletrônica, pelo e-mail cpl@creaac.org.br. 

21.3. 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. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

mailto:cpl@creaac.org.br
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realização do certame. 

21.5. 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. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

21.8. Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 

21.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

24.2. 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. 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4. 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. 

24.5. Todos os licitante obrigam-se a manterem-se conectados/logados ao sistema 

comprasgov no momento de realização da sessão pública do pregão eletrônico , sob pena 

de desclassificação caso convocados via chat pela pregoeira e não manifestarem-se a 

pregoria poderá desclassificar a empresa que não responder o chat  após o período de 20 

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

24.7. 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. 

24.8. 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. 

24.9. 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. 

24.10. 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. 

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

24.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser solicitados pelo e-mail 

cpl@creaac.org.br e ainda estará disponível no site do CRE/AC http://www.creaac.org.br. 

24.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Minuta de Termo de Contrato 

ANEXO II - Modelo para Apresentação da Proposta de Preços. 

ANEXO III-  Termo de referência 

 

Rio Branco/AC, 25 de maio de 2022. 

 
Eng. Civ. Carmen Bastos Nardino 

Presidente do CREA/AC 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:cpl@creaac.org.br
http://www.creaac.org.br/


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA DO ACRE 

CREA-AC 

R. Isaura Parente, 3085 - Conj. Tangara 
Rio Branco - AC, CEP: 69915-000 

creaac.org.br 

 

 

ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO - CONTRATO Nº XX/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO - N.º XX/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2021. 

 
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE 

– CREA/AC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 04.090.403/0001-20, 

com sede na Rua Isaura Parente, 609, Bairro Tangara, Rio Branco – AC, neste ato 

representado por sua Presidente, CARMEM BASTOS NARDINO, brasileira, portadora do 

CPF nº 688.055.787.20, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e dos Decretos nº 

10.024/2019 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, e demais normas legais aplicáveis. 

 
CONTRATADA: XXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob n.º XXX, 

com sede na XXX, nº XXX, neste ato representada por seu representante legal, XXX, 

portador do RG n.º XXX, inscrito no CPF sob o n.º XXX. 

 
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada 

no  desenvolvimento de aplicativo incluindo licença vitalícia de software, 

treinamento, suporte, manutenções e atualizações por 12 meses   , consoante 

descritivo disposto no Plano de Trabalho constante do processo SEI Confea nº 2660/2021, 

convênio 44/2021.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e 

à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
1.3. Discriminação do objeto: 

 

I
t
e 

DESCRIÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE VALOR 

1     

2     
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II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 

2.1. O contrato oriundo do certame terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da 

assinatura. Podendo ser prorrogado nos termos legais. 

 
III - CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (. .............. ). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, 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. 

 

IV – CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Os recursos para a execução do objeto são provenientes do PRODAFISC CONVÊNIO 

Nº 44/2021 - CONFEA /CREA-AC, CF 2660/2021 e correrão sob a seguinte rubrica 

orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.0009-Aquisição de Softwares de base, 

6.2.2.1.1.01.04.09.011 serviço de seleção, treinamento e orientação profissional 

V – CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

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

de Referência. 

VI – CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1 As condições de entrega, recebimento e critérios de aceitação do objeto são aquelas 

previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

 

VII – CLÁUSULA SETIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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7.1. A gestão e fiscalização da execução do objeto será efetuada por 

Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

 

VIII – CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 

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

do Edital. 

 
IX – CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 

do Edital. 

 
X– CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

10.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
 

10.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

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

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

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

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

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

 
10.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

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

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 
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XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. 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 

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. 

 
XIV - CÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

14.1. 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. 

 
XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO 

 
15.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 

Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º 

da Lei nº 8.666/93. 

15.2. 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. 

 
 

Rio Branco – AC, de de 2021. 
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CONTRATANTE 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

CARMEM BASTOS NARDINO 

PRESIDENTE DO CREA/AC 
 
 
 
 
 

CONTRATADA 

XXX 

XXX 

XXX 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTADE PREÇOS 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
NOME DA EMPRESA: 

DADOS DA 

EMPRESA: 

CONTATO: 

E-MAIL CELULAR 

DADOS BANCÁRIOS: 

 
Apresentamos PROPOSTA DE PREÇO de acordo com as especificações, condições e 

prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico nº ../.. - dos quais nos comprometemos a 

cumprir integralmente. 

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

respectivos Anexos. 

Nossa cotação para entrega dos equipamentos está especificada conforme abaixo: 
 
 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
MARCA / 

MODELO 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

       

 
Declaramos que esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da 

data de abertura da licitação, conforme solicitações do Edital e do Termo de Referência. 

O prazo para elaboração do aplicativp é de até 90 ( noventa) dias, contados do recebimento 

da respectiva  Nota de Empenho ou da Assinatura do Contrato, conforme solicitações do Edital 

e do Termo de Referência. 

Apresenta garantia de 12 (doze) meses incluindo manutenção e suporte técnico conforme 

consta no Termo de Referência item 20. Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos 

todos os tributos, fretes, tarifas e demais       despesas decorrentes da execução do objeto. 

 
Rio Branco – AC, de de 2021. 

 
CONTRATADA 
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de aplicativo incluindo licença 

vitalícia de software, treinamento, suporte, manutenções e atualizações por 12 meses  , consoante 

descritivo disposto no Plano de Trabalho constante do processo SEI Confea nº 2660/2021, convênio 

44/2021. 

1.2 Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1 Especificação do objeto pormenorizada: 
 

Tabela 1 

Item Descrição QTD Valor 

Total Máximo 
aceitável R$ 

1 Desenvolvimento de aplicativo 

incluindo licença vitalícia de 

software, treinamento, suporte, 

manutenções e atualizações por 

12 meses   

1 50.892,52 

 
A empresa deverá desenvolver o aplicativo de acordo com as necessidades do dep. de fiscalização, 

acompanhar a implementação, realizar migração de informações, realizar treinamento aos 

servidores que o utilizarão e fornecer suporte pelo período de 12 meses conforme previsão a ser 

descrita no contrato. 

O domínio e propriedade do app será do CREA/AC. 

Deverá ter recursos para a coleta de informações relacionadas aos atos fiscalizatórios praticados 

pelos Fiscais do CREA-AC com as seguintes características funcionais e prazos conforme 

cronograma do Anexo I: 

 
1. Deverá ser desenvolvido para Android versão 9.0 ou superior; 

2. O aplicativo deve usar um banco de dados local para armazenamento dos dados do 

documento de fiscalização; 
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3. O aplicativo deve funcionar quando estiver off-line; 

4. O aplicativo deverá ter interface de login do fiscais; 

5. O aplicativo deve ser integrado através de WebService com o sistema corporativo do CREA- 

AC – Sitac; 

6. O aplicativo deve permitir a instalação de banco de dados .Sqlite que será gerado pelo 

CREA-AC para que sejam realizadas consultas de Arts, profissionais e empresas e leigos pessoa 

física e jurídica off-line; 

a. O banco de dados não poderá ficar visível para alteração, exclusão que não seja através do 

aplicativo; 

7. O aplicativo deve ter disponível o módulo de documento de fiscalização; 

a. O módulo deverá compreender em sua totalidade os campos, regras e opções do formulário 

de cadastro de fiscalização de acordo com o formulário do sistema corporativo do CREA-AC; 

b. Cadastro de Doc. De fiscalização, notificado, proprietário, câmaras, complementos, 

informações sobre a obra/serviço, informante com possibilidade de inserção de assinatura via 

Touch, endereço da obra/serviço, registros fotográficos com imagens em JPEG com limitação de 

até 20mb por imagem, inserção de documentos no formato .pdf com limitação de 20mb por 

documento no formato pdf e atividades relacionadas à obra e trâmites; 

c. O módulo deverá gerar o número do documento de fiscalização no início do preenchimento 

do formulário de acordo com a matricula do fiscal; 

d. O módulo deverá funcionar off-line e toda e qualquer informação inserida no formulário 

deverá ser salva automaticamente sem ação do usuário para evitar perdas; 

e. Ao gerar um novo documento de fiscalização, o mesmo deverá ser salvo localmente no 

banco de dados do dispositivo que será instalada a aplicação; 

f. O documento de fiscalização de fiscalização poderá ser editado, excluído, duplicado e 

enviado para o sistema Sitac via sincronização por Webservice; 

g. O módulo deverá permitir a consulta de leigos, profissionais e empresas para que sejam 

reutilizadas as informações no formulário de cadastro de documento de fiscalização; 

h. O módulo deverá ter consulta das coordenadas geográficas para preenchimento do 

formulário de forma online e off-line; 

i. O preenchimento do endereço da obra/serviço deverá ser feito manualmente, online 

(latitude e longitude) e base de dados off-line; 

8. O aplicativo deverá ter funcionalidade de atualizações remotas, sem a necessidade de 

instalação através da loja Play Store ou apk; 

9. A empresa desenvolvedora da aplicação deverá prestar suporte e manutenções corretivas 

e evolutivas durante o período de 12 meses; 
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a. A empresa deverá disponibilizar portal web para cadastro e acompanhamento das 

demandas corretivas e evolutivas através de login e senha; 

b. O prazo para as soluções das demandas corretivas e evolutivas deverá ser acordado entre 

CREA-AC e a CONTRATADA após o cadastro no portal disponibilizado; 

10. Suporte 

Suporte Técnico: Serão consideradas atividades de suporte Técnico, todas aquelas 

que visam resolução de um problema existente: resolução de problemas, dúvidas. 

Manutenção: Serão consideradas atividades de melhorias e ajustes no aplicativo e 

nos serviços de integração como melhorias, ajustes, novas funcionalidades. 

a. Para cada chamado técnico, a CONTRATADA deverá respeitar os critérios para atendimento 

conforme o nível de prioridade e prazos. 

b. O Acordo de Nível de Serviço-ANS para o suporte deverá observar os seguintes: 

c. Chamados para corretiva – Criticidade Alta 

d. Chamados para corretiva – Criticidade Média 

e. Chamados para corretiva – Criticidade Baixa 

f. Informação 
 

Tabela 2 
Tipo 
Chamado 

de Descrição Tempo 
Máximo 

Chamados 
para 
corretiva – 
Criticidade 
Alta 

Indisponibilidade no 
ambiente de produção 

8h 
úteis 

– 

Chamados 
para 
corretiva – 
Criticidade 
Média 

Incidentes ou erros que 
impactam em ambiente 
de produção 

15h 
úteis 

– 

Chamados 
para 
corretiva – 
Criticidade 
Baixa 

Incidentes com serviços 
secundários ou que 
não sejam essenciais 
para o negócio ou que 
possam ser contornados 

48h 
úteis 

– 

Informação Consulta, dúvidas ou 
questões técnicas 
genéricas 

8h 
úteis 

- 
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2.2 Havendo divergência entre as especificações dos itens do Catmat e do edital/TR prevalecerá 

as do edital / TR. 

O aplicativo será utilizado em tablets. 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

A presente contratação se faz necessária, a fim de adquirir os objetos do processo SEI Confea nº 

SEI 2660/2021, convênio 44/2021,Prodafisc. 

A função principal do CREA, é fiscalizar, desta forma entendemos que devemos ter uma solução 

que possa otimizar o preenchimento dos documentos de fiscalização, contendo no mínimo a 

captura de imagens e preenchimento de campos com apenas um simples toque, além disso, é 

necessário ter nesta solução todas as informações dos profissionais, empresas e leigos registrados 

no CREA-AC para que o fiscal possa emitir uma autuação com segurança sem necessidade de 

internet, mediante a consulta realizada nessa base de dados off-line presente na aplicação e que 

deve ser sincronizada diariamente. Portanto, uma solução desse porte será um grande aliado ao 

objetivo principal do conselho, que é fiscalizar, assim como também na diminuição de barreiras 

da comunicação entre os módulos do sistema corporativo, que somente pode ser acessado através 

de um computador com internet, teremos também o controle dos documentos gerados e garantia 

de efetividade da atuação in-loco e por fim a digitalização do processo de preenchimento de 

documentos fiscalizatórios. A aquisição de aplicativo está contempladas no PDTI item nº 025. O 

CREA/AC busca realizar contratação de uma empresa para desenvolver aplicativo específico a 

atender as necessidades da fiscalização do CREA/AC, com o domínio do app para o CREA-ACRE. 

 
4. BEM E/OU SERVIÇO COMUM 

( x) Sim ( ) Não 

5. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

5.1. Serviço continuado 

(x) Sim ( ) Não 
 

6. FORMA DE CONTRATAÇÃO (MODALIDADE LICITATÓRIA) 

( x) Pregão Eletrônico 

( ) Pregão Presencial 

( ) Outras 

6.1 Sugere-se o pregão eletrônico como forma de contratação, tendo em vista o motivo norteador 

da pretensão, as especificidades delineadas para o objeto pretendido, assim como as 

características elencadas. O pregão é a modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços 

comuns. 
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Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO / ESCOLHA DO LICITANTE 

(x) Menor preço por item ( ) Melhor técnica ( ) Técnica e preço 
 

8. REGIME DE EXECUÇÃO 

( ) Empreitada por preço unitário (x ) Empreitada por preço global 

9. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

(x) Termo de Contrato 

( ) Nota de Empenho 

 
10. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL PARA CONTRATAÇÃO 

Este pregão eletrônico terá como critério de aceitação o valor máximo aceitável global de R$ 

50.892,52 (cinquenta mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) e respeitado o 

valor do convênio nº 44/2021 Confea/Crea-AC. 

 
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste instrumento está a 

cargo dos elementos orçamentários: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.0009-Aquisição de Softwares de 

base. 

12. LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU ENTREGA DOS PRODUTOS 

(x) Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados na sede do CREA/AC, localizado na 

rua Isaura Parente nº 3085, conj. Tangará, seguindo os critérios impostos nos itens 19 e 20 deste 

termo de referência. 

13. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

Estima-se que serão necessários 06 (seis) meses para a vigência do contrato. A vigência poderá 

ser prorrogada conforme determina a lei 8666/1993. 

14. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

14.1 Tendo em vista o interesse de comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades com o objeto da licitação será exigido do 

fornecedor: Pelo menos um atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove ter a licitante prestado serviço da mesma  natureza e  

compatível com objeto pretendido. 
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14.1.1 Apresentar declaração de que possuirá em seu quadro funcionário técnico habilitado para 

o desenvolvimento do aplicativo as áreas poderá ser de : analista de sistemas, 

desenvolvedor/programador, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infra 

estrutura, dados ou profissões similares. 

14.2 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar após a fase de lances, deverá 

submeter amostra do produto proposto à Prova de Conceito, com a finalidade de comprovação do 

total atendimento às características e funcionalidades exigidas no Termo de Referência.  

14.3 Cumprir as exigências mínimas na tabela POC (O Plano de Desenvolvimento da Prova de 

Conceito) abaixo, como apresentação do protótipo inicial a ser demonstrado no prazo de 10  (dez) 

dias úteis podendo ser prorrogado por igual período mediante justificatica da empresa e aceite do 

CREA/AC após a escolha do licitante e que terá carater eliminatorio caso não cumprido. A tabela 

terá pontuação total de 130 pontos e o mínimo de pontuação exigida para aprovação será de 90% 

de aderência. Segue abaixo a tabela POC, cada itema vale 10 pontos: 

Plano de Desenvolvimento da Prova de Conceito 
 

Deverá ser desenvolvido para Android versão 9.0 ou superior; 
O aplicativo deve usar um banco de dados local para armazenamento dos dados do documento de fiscalização; 

O aplicativo deve salvar um procedimento quando estiver off-line; 
O aplicativo deverá ter interface de login do fiscais; 

O aplicativo deve ter disponível o módulo de documento de fiscalização; 

Cadastro de Doc. De fiscalização, notificado, proprietário, câmaras, complementos, informações sobre a 

obra/serviço, informante com possibilidade de inserção de assinatura via Touch, endereço da obra/serviço, 

registros fotográficos com imagens em JPEG com limitação de até 20mb por imagem, inserção de 

documentos no formato .pdf com limitação de 20mb por documento no formato .pdf e atividades relacionadas 

à obra e trâmites; 

O módulo deverá gerar o número do documento de fiscalização no inicio do preenchimento do formulário de 
acordo com a matricula do fiscal; 

O documento de fiscalização de fiscalização poderá ser editado, excluído, duplicado e enviado 

O módulo deverá funcionar off-line e toda e qualquer informação inserida no formulário deverá ser salva 
automaticamente sem ação do usuário para evitar perdas; 
Ao gerar um novo documento de fiscalização, o mesmo deverá ser salvo localmente no banco de dados do 
dispositivo que será instalada a aplicação; 

O módulo deverá permitir a consulta de leigos, profissionais e empresas para que sejam reutilizadas as informações 
no formulário de cadastro de documento de fiscalização; 

O módulo deverá ter consulta das coordenadas geográficas para preenchimento do formulário de forma online e 
off-line; 



R. Isaura Parente, 3085 - Conj. Tangara 
Rio Branco - AC, CEP: 69915-000 

creaac.org.br  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA DO ACRE 
CREA-AC 

O preenchimento do endereço da obra/serviço deverá ser feito manualmente, online (latitude e longitude) e 
base de dados off-line; 

 
15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

(x) Fazer cumprir fielmente as cláusulas do contrato; 

(x) Receber os objetos no prazo estabelecido no edital e verificar minuciosamente, no prazo 

fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do 

Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

(X) Supervisionar e acompanhar o desenvolvimento do aplicativo prestando as informações 

necessárias a contratada. 

(x) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 

(x) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

(x) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

(x) Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

(x) Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por descumprimento ao 

pactuado, no prazo estipulado nesse termo de referência; 

(x) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições e prazos estabelecidos no 

instrumento contratual, desde que cumpridas todas às exigências pactuadas; 

(x) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

(x) Notificar à contratada no prazo de até 15 (quinze dias) do recebimento provisório ou da ciência 

de incorreções sobre serviços executados e/ou ausência destes que estiverem em desacordo com 

instrumento contratual. 

 
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

(x) Cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento de contrato, praticando as melhores 

técnicas administrativas e operacionais de mercado; 

(x) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal e comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista da empresa ; 

( X ) desenvolver o aplicativo conforme condições e necessidades do CREA/AC no prazo de até 

90 dias corridos (o prazo poderá ser prorrogado por mais 30 dias mediante justificativa da 
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empresa e aceite pelo CREA/AC) ; 

( x ) fornecer o domínio do aplicativo ao CREA/AC; 

( X) realizar treinamento online ou presencial aos servidores que utilização o sistema; 

(X) fornecer suporte e manutenção pelo período de 12 meses; 

(X) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias ao fornecimento do 

objeto,frete; 

(X) comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a entrega 

do objeto; 

(X) Reparar qualquer dano causado ao CREA/AC decorrente da entrega do objeto; 

(X) Indicar/designar preposto ou empregado para manter entendimento e/ou receber 

comunicações, solicitações ou transmiti-las ao contratante; 

(x) A contratada deverá providenciar a correção das deficiências apontadas pelo contratante, no 

prazo estabelecido na tabela do item 2 – suporte chamados. Questões administrativas como 

regularização de certidões o prazo é de até 7 dias corridos. Sob pena de aplicação de sanções o 

prazo poderá ser prorrogado por igual período mediante justificativa por escrito da contratada e 

aceite da contratante; 

(x) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação; 

(x) Emitir nota fiscal após o recebimento definitivo dos materiais pela contratada; 

(X) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

(X) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

(X) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

(X) Seguir os modelos de manuais de webservice conforme os anexos II e III deste 

documento. 

 
17. PAGAMENTO 

17.1. Fica estabelecido que os valores serão pagos pela CONTRATANTE, em até 15 (quinze) 

dias úteis após a entrega dos serviços realizados em cada etapa prevista no cronograma físico e 

entrega da nota fiscal. 

17.1.1 Será executado o pagamento do item 01 conforme cronograma de execução e após 30 
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dias o pagamento do item nº 02 . 

17.2. O CREA/AC efetivará a atestação da nota fiscal/fatura no recebimento da prestação do item 

01 e do item 02 em até 30 dias corridos ou procederá à notificação a contratada quando a 

prestação do serviço estiver em desacordo ao pactuado. 

17.2.1 A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada dos documentos que comprovem a sua 

regularidade fiscal, compreendendo INSS, FGTS, Receita Federal/ Municipal,Estadual, Dívida Ativa da 

União e CNDT , consulta SICAF e SIMPLES NACIONAL. 

17.3. A nota fiscal/fatura, que será emitida sem rasura, legível, em nome da Contratante, CNPJ, 

da qual constará o número do contrato e as informações para crédito em conta corrente: 

17.3.1. nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta; 

17.3.2. a primeira via do documento fiscal de eventual fornecedor; 

17.3.3. os documentos de comprovação de serviços executados por terceiros, da execução dos 

serviços, e quando for o caso, do comprovante de sua entrega. 

17.4 Verificar o cronograma físico itens 
 

18. PENALIDADE ADMINISTRATIVAS 

18.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ficará impedida de 

licitar e contratar com o CREA e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa 

de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a contratada que: 

18.1.1. apresentar documentação falsa; 

18.1.2. fraudar a execução do contrato; 

18.1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.4. cometer fraude fiscal; ou 

18.1.5. fizer declaração falsa. 

18.2. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 

97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

21.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; e no art. 7º da 

Lei nº 10.520/2002, nos casos de retardamento ou de inexecução do objeto, garantida a ampla 

defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas 

nos itens 15.4, 15.5 e 15.6 abaixo, com as seguintes penalidades: 

18.3.1. advertência; 

18.3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do CREA, por prazo não superior a dois anos; 

18.3.3. 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 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso 

anterior; ou 21.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e 

descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

18.4. Em caso de inexecução parcial do objeto, a contratada fica sujeita à multa equivalente a 

1% (um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite de 20% 

(vinte por cento) do valor empenhado. 

18.4.1. Considera-se inexecução parcial o atraso injustificado no prazo de entrega (para bens) 

ou no início da execução contratual (para serviços) até o limite de 20 (vinte) dias. 

18.5. Em caso de inexecução total do objeto, a contratada fica sujeita à multa de, no máximo, 

30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

18.5.1. Considera-se inexecução total o atraso injustificado no prazo de entrega (para bens) ou 

no início da execução contratual (para serviços) superior a 20 (vinte) dias. 

18.6. A falha na execução do contrato estará configurada quando a contratada se enquadrar em 

qualquer das situações previstas na tabela 2 a seguir. 

18.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 

conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 
Tabela nº 01 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

(%) 

01 15% 

02 10% 

03 5% 

 
 

Tabela nº 02 

( 

X 

) 

I 

T 

E 

M 

DETALHAMENTO DA 

INFRAÇÃO 
G 

R 

A 

U 

INCID 

ÊNCI 

A 
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A 

Não reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou 

substituir às suas 

expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem 

vícios, defeitos ou 

incorreções, no prazo 

estipulado no Termo de 

Referência. 

 
 
 
 

0 

1 

 
 
 
 

Por 

ocorrê 

ncia 

  
B 

Fornecer produtos com 

especificação e qualidade 

diversa e/ou inferior a 

demandada. 

 
0 

1 

 
Por 

produt 

o 

  
C 

Suspender ou interromper, 

salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os 

serviços contratados. 

 
0 

1 

 
Por dia 

  
D 

Recusar a execução de 

serviço determinado pela 

fiscalização, sem motivo 

justificado. 

 
2 

 
Por 

ocorrê 

ncia 

  
E 

Não manter as condições 

de habilitação originárias 

da contratação. 

 
2 

 

Por 

item e 

por 

ocorrê 

ncia 

  
 

F 

Descumprir qualquer das 

obrigações contratuais 

previstas no Termo de 

Referência e seus anexos. 

 
 

1 

 
 

Por 

ocorrê 

ncia 
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G 

Não executar os serviços 

e/ou entregar os produtos 

conforme as especificações 

e as qualificações 

estabelecidas no Termo de 

Referência e seus anexos. 

 
 

1 

 
 

Por 

ocorrê 

ncia e 

por dia 

  
 

H 

Não entregar os objetos no 

prazo, salvo justificativa 

aceita pela contratada 

 
 

1 

 
Por 

ocorrê 

ncia e 

por dia 

  
I 

Não prestar as informações 

e os esclarecimentos que 

venham a ser solicitados. 

 
3 

 
Por 

ocorrê 

ncia e 

por dia 

  
 

J 

Não apresentar, quando 

solicitado, documentação 

fiscal, trabalhista, 

previdenciária e outros 

documentos necessários à 

habilitação. 

 
 

2 

 
 

Por 

ocorrê 

ncia e 

por dia 

 K Não realizar as correções 

no objeto (atendimento 

dos chamados) conforme 

solicitação da contratante 

no prazo 

2 Por 

ocorrê 

ncia e 

por dia 

 
O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada. 

 
O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 

enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/1993. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
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procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999. 

Caberá ao Ordenador de Despesa, após o devido processo legal, garantido o contraditório 

e a ampla defesa, decidir pela aplicação da sanção administrativa cabível. 

 
19. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

19.1. O prazo para entrega do objeto é a descrita no cronograma de execução que será acordado 

junto a empresa, sendo que o prazo total para a entrega  de 90 dias corridos (3 meses), contados 

a partir da emissão da carta de empenho ou assinatura do contrato . O prazo poderá ser 

prorrogado por mais 30 dias, em último caso, mediante justificativa e aceite da contratante. A 

carta de empenho será emitida e enviada via e-mail para empresa para a contagem do prazo. 

19.2. A entrega deverá ser efetuada conforme tabela em anexo do cronograma previsto. A sede 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado do Acre está localizada na rua Isaura 

Parente nº 3085, conj Tangará, as tratativas deverão ocorrer no horário local e de expediente 

deste Conselho, das 8h às 13:30h. Telefones (68) 3214-7550 – (setor informática) 7553 – (setor 

administrativo) 7552. Após a aprovação pela fiscalização do CREA/AC será autorizada a emissão 

da nota fiscal, no prazo e quantidades indicadas neste Termo de Referência. 

19.2.1. A entrega e execução do objeto deverá ser acompanhada pelo gerente de tecnologia da 

informação para verificação da necessidade de possíveis testes. 

19..2.2 Nenhum pagamento será realiza sem a completa entrega dos itens e em perfeitas 

condições. 

 
 

PRAZOS DE PAGAMENTO CONFORME CRONOGRAMA 

90 

dias 

Etapas 01 e 02 do cronograma- Entregar o aplicativo até 90 dias da 

emissão do empenho ou assinatura do contrato 

30 

dias 

Etapa 03 do cronograma - Efetuar treinamento, suporte, acompanhamento da 

execução. 

O pagamento referente a esse item poderá ser feito após 30 dias da entrega 

do aplicativo. 

 
20. DA GARANTIA 

20.1. - A contratada se obriga, dentro do prazo mínimo de 12 (doze) meses prestar manutenção 

e suporte sem qualquer ônus adicional para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado do Acre (ainda que encerrada a vigência do contrato e efetuado o pagamento). 

20.2. - Os serviços de garantia (manutenção/suporte) deverão ser prestados pela empresa 
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Suporte Técnico: Serão consideradas atividades de suporte Técnico, todas aquelas que visam 

resolução de um problema existente: resolução de problemas, dúvidas. 

Manutenção: Serão consideradas atividades de melhorias e ajustes no aplicativo e nos serviços 

de integração como melhorias, ajustes, novas funcionalidades. 

 
21. UNIDADE ORGANIZACIONAL RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

O Dep. Tecnologia da Informação é a unidade organizacional responsável pelas informações 

constantes neste instrumento e adoção de providências necessárias a continuidade do processo 

de contratação. 

 
22. INDICAÇÃO DE FISCAL (TITULAR E SUPLENTE) 

Para exercer a fiscalização do contrato a ser firmado com a pessoa jurídica vencedora do certame 

o ordenador da despesa indicará funcionário específico. 

 
Rio Branco, AC, 16 de maio 2022 

 

Josiel Cosmo Maia 

Gerente de Tecnologia da Informação do CREA/AC 

Josiel 
Cosmo  
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ANEXO I DO TR 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRONOGRAMA: 
 
 

1- Desenvolvimento: 
 

1.1. O aplicativo será desenvolvido para uso da equipe de fiscalização em especial nas atividades 

externas, portanto será de uso fechado, não havendo necessidade de publicação do aplicativo. O 

CREA/AC possui em sua equipe de fiscalização 06 funcionários. 

1.1.1 O aplicativo deverá ser desenvolvido conforme exigencias do item 02 do termo de 

referência. 

1.1.2 De início deverá ser realizado a reunião entre as partes, em até 10 (dez) dias úteis, após a 

assinatura do contrato ou emição do empenho para o planejamento do projeto e a criação do 

cronograma e confirmação dos prazos das atividades de execução e de acompanhamento. 

1.2. O período e o prazo de realização das atividades de desenvolvimento do Aplicativo devem 

atender o prazo máximo de 03 (três) meses previstos no cronograma físico da execução dos 

serviços, de forma que a proponente esteja em condições de realizar o trabalho solicitado em 

último caso o prazo poderá ser postergado mediante justificativa e aceita pela contratante. 

1.3. A Contratada deverá disponibilizar o aplicativo para uso, de acordo com as necessidades do 

CREA/AC em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a homologação do aplicativo, 

utilizando a conta do CREA/AC. 

2- Manutenção e Suporte: 

2.1 O período de 12 meses para atividades de manutenção e suporte do Aplicativo devem iniciar 

somente depois do termino do desenvolvimento. 

3- Entrega: 

3.1. As entregas devem ser feitas conforme foi especificado no cronograma físico de execução. 

Os serviços de integração devem ser desenvolvidos conforme a necessidade de cada 

funcionalidade. 

3.2 A contratante deve homologar cada etapa e dar um aceite ou não para a contratada. 

3.3 A Contratada deverá entregar e apresentar a solução ao CREA/AC na av Isaura Parente, bairro 

tangará n 3085 Tangará, Rio Branco,AC de forma presencial ou online. 

3.4 A Contratada deverá entregar os códigos fontes e serviços em meio digital (ftp, google 

drive, Dropbox e etc) para o CREA/AC, após o aceite da homologação por parte do 

CREA/AC. 

3.5 A Contratada deverá fazer um repasse técnico do funcionamento dos serviços criados e 

Como utiliza-lo que deverá ser atualizado conforme dados do SITAC. 
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3.6 Requisitos de Compatibilidade do Aplicativo : A contratada deverá fornecer o aplicativo 

compatível, no mínimo, com as seguintes características: Um Aplicativo para Android OS v 9.0 ou 

superior.  Que possa rodar em tabletes e computadores. 

 
4 Requisitos de Desenvolvimento 

4.1 A criação da identidade visual e layouts de telas devem seguir as melhores práticas de design 

mobile e guidelines dos sistemas Android. 

4.2 A interface do aplicativo mobile deve ser desenvolvida em uma plataforma hibrida para 

Androide. 

4.3 A interface do web app deve ser desenvolvida em html5. 

4.4 Os serviços (web Services) devem ser construídos utilizando a arquitetura REST com .NET. 

4.5 A contratada deve criar todos os serviços de integração com sistemas existentes do CREA/AC 

o qual irá suporte necessários para a construção das integrações. 

4.6 O Aplicativo deve prever o funcionamento das funcionalidades off-line acessando as 

informações necessárias através do sistema do CREA/AC que serão disponibilizados a contratada. 

 
ETAPA 01 DO CRONOGRAMA - Preparação do Projeto 

2. Identificação dos fatores críticos / análise dos riscos; 

3. Definição dos perfis e responsabilidades das equipes de projeto da contratada e do CREA/AC; 

4. Definição das áreas envolvidas e usuários chave ; 

5. Elaboração do plano de projeto detalhado contendo as informações abaixo: 

a) Atividades 

1. Identificação do CREA/AC; 

2. Premissas e Restrições; 

3. Escopo do projeto; 

4. Organização do projeto: Grupo de trabalho da contrata e contratante; 

5. Estimativa de prazo e recursos; 

6. Riscos; 

7. Etapas do projeto; 

8. Entrega do cronograma com base no ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS; 

9. Plano de projeto detalhado 
 

ETAPA 02 DO CRONOGRAMA - Execução do Projeto - Desenvolvimento 

1 Proposta de designer e Prototipagem: 

a) Atividades 
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1. Elaborar a proposta de Designer do aplicativo levando em consideração a identidade do 

CREA/AC; 

2. Prototipagem das funcionalidades conforme a seguir e item 2 do termo de referência: 
 

• regras de negócios e sistema 
 

• Comunicação com o Google Maps ; 
 

• Preenchimento automático ao digitar 3 letras ; 
 

• Pesquisa de auto de infração; 
 

• Pesquisa de autuado; 
 

• Leitura de dados offline ; 
 

• Armazenamento de dados offline; 
 

• Geração de documentos de fiscalização offline com salvamento automático 

3. Aplicar testes de usabilidade, ergonomia e navegação; 

4. Detalhamento dos ambientes e ajustes: esta etapa será disponibilizada para avaliação e 

aprovação do Contratante; 

5. Refinamento e ajustes dos controles, navegação e interface: esta etapa 

será disponibilizada para avaliação e aprovação do Contratante; 

b) Produto/entrega 

1. Protótipo não funcional do Aplicativo. 
 

ETAPA 2.1 DO CRONOGRAMA - Desenvolvimento do Aplicativo: 

a) Atividades 

1. Definição dos perfis de acesso 

Perfis de acesso mapeados: Administrador; 

2. Desenvolvimento dos serviços de integração conforme a necessidade. 

3. Desenvolvimento do painel de administração; 

b) Produto/entrega 

1. Versão beta E Versão Final 
 

ETAPA 03 - FINALIZAÇÃO  

a) Atividades 1. Treinamento sobre o funcionamento do aplicativo, para a equipe do CREA/AC 

envolvidas no projeto e repasse técnico do funcionamento dos serviços criados; 

2. Reunião de finalização do projeto com entrega das aplicações, entrega do termo de 

encerramento do projeto em concordância com a contratante; Cessão de todo o código ao 
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3- O treinamento poderá ser virtual ou presencial de no mínimo 04 horas contemplando os 

seguintes tópicos: 

3.1.1 Apresentação completa das aplicações; 

3 .1.2 Configuração e inicialização da aplicação no tablet; 

3.1.3 Modos de utilização da aplicação; 

3.1.4 Ações em caso de falha, por exemplo: aplicação travada e outros problemas no uso da 

aplicação. 

 
4- Manutenção e Suporte Técnico 

4.1 A Contratada ficará responsável pelo suporte técnico e manutenção do aplicativo durante o 

período 12 meses após a entrega final do aplicativo (ainda que a vigência do contrato tenha 

encerrado) . 

4.2 A contratada deverá disponibilizar um número telefônico e e-mail e ou sistema para 

o atendimento de solicitações de suporte e manutenção técnico; 

4.3 A Contratada será responsável pelas despesas de hospedagem, alimentação e 

translado de seus técnicos caso necessário. 

4.4 Suporte Técnico: Serão consideradas atividades de suporte Técnico, todas aquelas que visam 

resolução de um problema existente, tais como as atividades principais descritas a seguir: 

4.4.1 Auxilio para resolução de dúvidas existentes; 

4.4.2 Resolução de problemas, de qualquer espécie que estejam sendo causados 

pelo aplicativo ou serviço de integração, objeto deste escopo; 

4.4.3 Outras atividades que tenham o caráter corretivo, mesmo que não explicitamente 

especificadas acima. 

4.5 Manutenção: Serão consideradas atividades de melhorias e ajustes no aplicativo e nos 

serviços de integração. Tais como as atividades principais descritas a seguir: 

4.6 Novas funcionalidades ou melhoria de funcionalidade existentes no aplicativo; 

4.7 Outras atividades que tenham o caráter preventivo, mesmo que não explicitamente 

especificadas acima. 
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Meses/ Semanas úteis do 
Projeto 

MÊS 1  MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

Atividade do Projeto 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1- Preparação do Projeto                 

Reunião de Planejamento                 

Elaboração do plano de projeto 

detalhado contendo as 

informações solicitadas. 

                

Entrega do Plano de projeto 

detalhado. 

                

2- Execução do projeto de 

desenvolvimento 

                

Proposta de designer e 

Prototipagem 

                

Elaborar a proposta de Designer 

do aplicativo. 

                

Prototipagem das 

funcionalidades 

                

Aplicar testes de usabilidade, 

ergonomia e navegação. 

                

Refinamento e ajustes dos 

controles, navegação  e 

interface. 

                

Protótipo não funcional do 

Aplicativo. 

                

2.1 Desenvolvimento do 

aplicativo 

                

Definição dos perfis de acesso.                 

Desenvolvimento dos serviços 

de integração conforme a 

necessidade 

                

Desenvolvimento App conforme 

as funcionalidades descritas no 

TR item 2 e orientações do 

analista do CREA/AC 

                

Versão Final com as 

funcionalidades descritas app e 

serviços de integração. 
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1º Pagamento do item 01                 

                 

3- ETAPA 03 - Finalização                 

- Treinamento aos servidores 

sobre o funcionamento do 

aplicativo 

- Repasse técnico do 

funcionamento dos serviços 

criados 

Suporte e manutenção por 

12 meses 

                

2º pagamento  (poderá ser 

realizado após 30 dias da 

entrega do aplicativo) 

                

                 

 
 

Rio Branco/AC 16 de maio de 2022 
 
 
 
 
 
 

Josiel Cosmo Maia 

Gerente de Tecnologia da Informação do CREA/AC 

Josiel 
Cosmo  

 



 

 
Manual de WebService 

ANEXO II 

 

WebService: Móvel 
URL base: app/webservices/movel/ 

Tipo de autenticação: Básica 
Usuário: movel 
Senha: MD5 

 

Pessoa 

[GET] getPessoaByTipoPessoaCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/getPessoaByTipoPessoaCpfCnpj 
Descrição: Pessoa por tipo/cpfcnpj 

 
Parâmetros: 

tipo_pessoa : Tipo da pessoa (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 

 
 
 
 
 
 

Retorno: 

cpf (profissional, leigo_pf) 
cnpj (empresa, leigo_pj) 
nome (profissional, leigo_pf) 
razaoSocial (empresa, leigo_pj) 
registroNacional (profissional, empresa) 
dataRegistro (profissional, empresa) 
situacaoRegistroAtual (profissional, empresa) 
ultimaAnuidadePaga (profissional, empresa) 
tituloPrincipal (profissional) 
email (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
firsttime (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
situacaoAnuidade (profissional, empresa) 
categoria (empresa) 



[GET] getProfissionalImagemByCpf  

[GET] getDetalhePessoaByTipoPessoaCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/getDetalhePessoaByTipoPessoaCpfCnpj 
Descrição: Detalhes de pessoa por tipo/cpfcnpj 

 
Parâmetros: 

tipo_pessoa : Tipo da pessoa (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retorno: 

cpf (profissional, leigo_pf) 
cnpj (empresa, leigo_pj) 
nome (profissional, leigo_pf) 
razaoSocial (empresa, leigo_pj) 
nomeFantasia (empresa, leigo_pj) 
registroNacional (profissional, empresa) 
registroRegional (profissional, empresa) 
dataRegistro (profissional, empresa) 
situacaoRegistroAtual (profissional, empresa) 
ultimaAnuidadePaga (profissional, empresa) 
tituloPrincipal (profissional) 
titulos (profissional) 
sexo (profissional, leigo_pf) 
enderecoCorrespondencia (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
atribuicoes (profissional) 
restricoes (profissional, empresa) 
email (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
telefone (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
celular (profissional, leigo_pf) 
situacaoAnuidade (profissional, empresa) 
categoria (empresa) 
tipo (empresa) 
classe (empresa) 
valorCapital (empresa) 
dataCapital (empresa) 
faixa (empresa) 
objetivoSocial (empresa) 



[POST] updatePessoaSenha  

URL: app/webservices/movel/getProfissionalImagemByCpf 
Descrição: Imagem do profissional por cpf 

 
Parâmetros: 

cpf : CPF do profissional 
senha : Senha (MD5) do profissional 

 
Retorno: 

imagem 
data 

 
[POST] updatePessoaFirebaseToken 

 
URL: app/webservices/movel/updatePessoaFirebaseToken 

Descrição: Alterar pessoa firebase_token 
 
 

Parâmetros: 

cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
firebase_token_novo : Novo firebase_token da pessoa 
firebase_token_antigo : [OPCIONAL] Antigo firebase_token da pessoa 

Retorno:  

 
[GET] listNotificacaoByCpfCnpj 

 
URL: app/webservices/movel/listNotificacaoByCpfCnpj 

Descrição: Notificações por cpfcnpj 
 

Parâmetros: 
cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 

 
Retorno: 

data 
dataCadastro 
dataEnvio 



 

URL: app/webservices/movel/updatePessoaSenha 
Descrição: Alterar senha da pessoa 

 
 

Parâmetros: 

cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha_antiga : Senha (MD5) antiga da pessoa 
senha_nova : Senha (MD5) nova da pessoa 
email : Email da pessoa 

Retorno:  
 

[POST] resetPessoaSenha 
 

URL: app/webservices/movel/resetPessoaSenha 
Descrição: Resetar senha de pessoa 

 
 
 
 
 

Parâmetros: 

tipo_pessoa * (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
profissional / leigo_pf : 

cpf * 
nome_completo * 
data_nascimento (dd/mm/yyyy) * 
email * 

empresa / leigo_pj : 
cnpj * 
razao_social * 
municipio * 
email * 

Retorno:  
 
[POST] resetPessoaSenhaByCpfCnpj 

 
URL: app/webservices/movel/resetPessoaSenhaByCpfCnpj 

Descrição: Resetar senha da pessoa 
 

Parâmetros: 
cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
tipo_pessoa : Tipo da pessoa (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 

Retorno:  



 

[POST] saveLeigoPF 
 

URL: app/webservices/movel/saveLeigoPF 
Descrição: Cadastrar Leigo PF, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parâmetros: 

Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 
pessoa : (JSON) 

cpf * 
nome * 
sexo * M para masculino ou F para feminino 
email * 
dataNascimento * 
nacionalidade * Consultar Codigo em listNacionalidade 
enderecos 

tipoLogradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
bairro * 
cidade * 
uf * 
cep * 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

Retorno: success 

 
[POST] saveLeigoPJ 

 
URL: app/webservices/movel/saveLeigoPJ 

Descrição: Cadastrar Leigo PJ 
Parâmetros: Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 

pessoa : (JSON) 
cnpj * 
razaoSocial * 
nomeFantasia * 



 

 email * 
enderecos 

tipoLogradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
bairro * 
cidade * 
uf * 
cep * 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

Retorno: success 

 

[GET] listPublicoProfissional 
 

URL: app/webservices/movel/listPublicoProfissional 
Descrição: Consulta pública de profissional, é necessário informar pelo menos um dos parâmetros 

 
 
 

Parâmetros: 

cpf : [OPCIONAL] CPF do profissional 
registro : [OPCIONAL] Registro do profissional 
registro_regional : [OPCIONAL] Registro regional do profissional 
nome : [OPCIONAL] Nome do profissional 
titulo : [OPCIONAL] Título do profissional 
cidade : [OPCIONAL] Cidade do endereço de correspondência do profissional 
uf : [OPCIONAL] UF do endereço de correspondência do profissional. 

Retorno: cpf 
nome 
situacaoRegistroAtual 
ultimaAnuidadePaga 
ultimaAnuidadeQuitada 
titulos 
modalidades 
registroRegional 
curriculo 



 

 situacaoAnuidade 
registroNacional (Config "publico.consulta.mostrar.registros") 
email (Config "publico.consulta.mostrar.email") 

 

[GET] listPublicoEmpresa 
 

URL: app/webservices/movel/listPublicoEmpresa 
Descrição: Consulta pública de empresa, é necessário informar pelo menos um dos parâmetros 

 
 

Parâmetros: 

cnpj : [OPCIONAL] CNPJ da empresa 
registro : [OPCIONAL] Registro da empresa 
registro_regional : [OPCIONAL] Registro regional da empresa 
nome : [OPCIONAL] Nome fantasia ou razão social da empresa 
objetivo_social : [OPCIONAL] Objetivo social da empresa 

 
 
 
 
 

Retorno: 

cnpj 
razaoSocial 
nomeFantasia 
situacaoRegistroAtual 
ultimaAnuidadePaga 
ultimaAnuidadeQuitada 
registroRegional 
objetivoSocial 
situacaoAnuidade 
registroNacional (Config "publico.consulta.mostrar.registros") 
email (Config "publico.consulta.mostrar.email") 

 
[GET] listTitulo 

 
URL: app/webservices/movel/listTitulo 

Descrição: Títulos de profissional 

Parâmetros: titulo : [OPCIONAL] Título (código ou descrição) 

Retorno: codigo 
titulo 



 

 grupoModalidade 
modalidade 
nivel 

 

[GET] listNacionalidade 
 

URL: app/webservices/movel/listNacionalidade 
Descrição: Listar Nacionalidade 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
nacionalidade 

 
[GET] getProfissionalCurriculoPDFByCpf 

 
URL: app/webservices/movel/getProfissionalCurriculoPDFByCpf 

Descrição: PDF do currículo de profissional 

Parâmetros: cpf : CPF do profissional 

 
Retorno: 

pdf 
data 

 
[POST] updatePessoaEndereco 

 
URL: app/webservices/movel/updatePessoaEndereco 

Descrição: Alterar endereço da pessoa 

 
Parâmetros: 

cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
endereco : Dados do endereço em formato JSON (tipoLogradouro, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep) 

Retorno: success 



 

[POST] updatePessoaTelefone 
 

URL: app/webservices/movel/updatePessoaTelefone 
Descrição: Alterar telefone da pessoa 

 
 

Parâmetros: 

cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
ddd : DDD do telefone da pessoa 
telefone : Telefone da pessoa 

Retorno: success 

 
[POST] updatePessoaEmail 

 
URL: app/webservices/movel/updatePessoaEmail 

Descrição: Alterar email da pessoa 

 
Parâmetros: 

cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
email : Email da pessoa 

Retorno: success 

 
[GET] getEnderecoCorrespondenciaByTipoPessoaCpfCnpj 

 
URL: app/webservices/movel/getEnderecoCorrespondenciaByTipoPessoaCpfCnpj 

Descrição: Endereço de correspondência por tipo/cpfcnpj 

 
Parâmetros: 

tipo_pessoa : Tipo da pessoa (profissional, empresa, leigo_pf, leigo_pj) 
cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 

Retorno: tipoLogradouro 
logradouro 
numero 
complemento 



 

 bairro 
cidade 
uf 
cep 
telefone 
ddd 
devolveCorrespondencia 
pontoReferencia 
tipoEndereco 
pais 

 

[GET] listAnuidadePagaByTipoPessoaCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/listAnuidadePagaByTipoPessoaCpfCnpj 
Descrição: Anuidade paga por tipo/cpfcnpj 

 
Parâmetros: 

tipo_pessoa : Tipo da pessoa (profissional, empresa) 
cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 

 
 

Retorno: 

exercicio 
parcelas 
dataPagamento 
boleto 
valorPago 

 
[GET] listConselheiroAtivo 

 
URL: app/webservices/movel/listConselheiroAtivo 

Descrição: Conselheiros ativos 
Parâmetros:  

Retorno: nome 
registro 
cpf 
entidadeClasse 



 

 instituicaoEnsino 
camara 
dataInicio 
dataFim 
mandatos (status, dataInicio, dataFim, observacao) 
cargos (cargo, dataInicio, dataFim) 
suplentes (nome, registro, cpf, mandatos (status, dataInicio, dataFim, observacao)) 

 

[GET] listEleicoesByProfissional 
 

URL: app/webservices/movel/listEleicoesByProfissional 
Descrição: Local de Votação 

 
Parâmetros: 

cpf : *CPF do Profissinal 
senha : *SENHA (MD5) do Profissional 

 
 
 

Retorno: 

descricao_eleicao 
descricao 
urna 
urna_descricao 
endereco 
data_inicio_eleicao 
data_fim_eleicao 

 
[GET] listLocaisVotacaoByProfissional 

 
URL: app/webservices/movel/listLocaisVotacaoByProfissional 

Descrição: Local de Votação 
 

Parâmetros: 
cpf : *CPF do Profissinal 
senha : *SENHA (MD5) do Profissional 

Retorno: eleicao : ARRAY[] => descrição da eleição 
codigo 
descricao 
endereco 



 

 

 

[POST] updateLocalVotacaoProfissional 
 

URL: app/webservices/movel/updateLocalVotacaoProfissional 
Descrição: Cadastrar Assinatura 

 
 
 

Parâmetros: 

Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 
dados : * 

pessoa : * 
cpf : *CPF do Profissinal 
senha : *SENHA (MD5) do Profissional 

eleicao : * Consultar Codigo da Eleição em listLocaisVotacaoByProfissional 
local : * Consultar Codigo do local disponíveis para o profissional em listLocaisVotacaoByProfissional 

 
 
 

Retorno: 

ARRAY 
eleicao 
urna 
secao 
secao_endereco 
alterado : TRUE/FALSE 

 
Protocolo 

[GET] getProtocoloByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel/getProtocoloByNumeroAno 
Descrição: Protocolo por número/ano 

 
Parâmetros: 

numero : Número do protocolo 
ano : Ano do protocolo 

Retorno: numero 
ano 
assunto 
dataEmissao 
situacaoAtual 



 

 localizacaoAtual 
qtdMovimentos 
qtdDespachos 
qtdProtocolos 
qtdSituacoes 
numero_boleto 

 

[GET] listProtocoloByCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/listProtocoloByCpfCnpj 
Descrição: Protocolos por cpfcnpjq 

Parâmetros: senha : Senha (MD5) da pessoa 

 
 
 

Retorno: 

numero 
ano 
assunto 
dataEmissao 
situacaoAtual 
localizacaoAtual 

 
[GET] listDetalheProtocoloMovimentoByNumeroAno 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheProtocoloMovimentoByNumeroAno 

Descrição: Movimentos por protocolo (número/ano) 
 

Parâmetros: 
numero : Número do protocolo 
ano : Ano do protocolo 

Retorno: passo 
regionalOrigem 
regionalDestino 
origem 
destino 
data 
descricao 



 

 

 

[GET] listDetalheProtocoloDespachoByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheProtocoloDespachoByNumeroAno 
Descrição: Despachos por protocolo (número/ano) 

 
Parâmetros: 

numero : Número do protocolo 
ano : Ano do protocolo 

 
 
 

Retorno: 

passo 
regionalOrigem 
regionalDestino 
origem 
destino 
data 
descricao 

 
[GET] getDetalheProtocoloByNumeroAno 

 
URL: app/webservices/movel/getDetalheProtocoloByNumeroAno 

Descrição: Detalhe do protocolo por número/ano 
 

Parâmetros: 
numero : Número do protocolo 
ano : Ano do protocolo 

Retorno: numero 
ano 
assunto 
interessados 
solicitante 
dataEmissao 
regionalOrigem 
regionalLocalizacaoAtual 
origem 
localizacaoAtual 
situacaoAtual 
descricao 



[GET] getProtocoloPDFByNumeroAno  

 dataPrazo 
dataExpiracaoPrazo 

 

[GET] listDetalheProtocoloSituacaoByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheProtocoloSituacaoByNumeroAno 
Descrição: Situações por protocolo (número/ano) 

 
Parâmetros: 

numero : Número do protocolo 
ano : Ano do protocolo 

 
Retorno: 

situacao 
data 

 
[GET] listDetalheProtocoloProtocoloByNumeroAno 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheProtocoloProtocoloByNumeroAno 

Descrição: Protocolos por protocolo (número/ano) 
 

Parâmetros: 
numero : Número do protocolo 
ano : Ano do protocolo 

 
 
 
 

Retorno: 

numero 
ano 
dataVinculo 
observacaoVinculo 
tipoVinculo 
assunto 
situacaoAtual 
principal 

URL: app/webservices/movel/getProtocoloPDFByNumeroAno 
  

 



[GET] listArtByCpfCnpj  

Descrição: PDF do protocolo por número/ano 
 

Parâmetros: 
numero : Número do protocolo 
ano : Ano do protocolo 

 
Retorno: 

pdf 
data 

 

ART 

[GET] getArtByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/getArtByNumero 
Descrição: ART por número 

 
Parâmetros: 

numero : Número da ART 
senha : Senha (MD5) do profissional ou empresa 
chave : Chave da ART 

 
 
 
 
 

Retorno: 

numero 
tipoArt 
profissional 
empresa 
situacaoAtual 
qtdContratos 
qtdReceituarios 
qtdAtividades 
qtdStatus 
qtdArtsVinculadasParticipacaoTecnica 
qtdArtsVinculadasFormaRegistro 

URL: app/webservices/movel/listArtByCpfCnpj 
Descrição: ART por CPF do profissional ou CNPJ da empresa 

  

 



 

Parâmetros: cpfcnpj : CPF do profissional da ART ou CNPJ da empresa da ART 
senha : Senha (MD5) do profissional ou empresa 
grupo : [OPCIONAL] Grupo (elaboradas_pendentes, registradas) 

 
 
 
 

Retorno: 

numero tipoArt 
dataCadastro 
dataPagamento 
enderecoObra 
enderecoContratante 
enderecoProprietario 
nomeContratante 
nomeProprietario 

 

[GET] listDetalheArtSituacaoByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheArtSituacaoByNumero 
Descrição: Situações por ART 

 
Parâmetros: 

numero : Número da ART 
senha : Senha (MD5) do profissional ou empresa 
chave : Chave da ART 

 
Retorno: 

situacao 
data 

 
[GET] listDetalheArtContratoByNumero 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheArtContratoByNumero 

Descrição: Contratos por ART 

 
Parâmetros: 

numero : Número da ART 
senha : Senha (MD5) do profissional ou empresa 
chave : Chave da ART 

Retorno: contrato 



[GET] listDetalheArtVinculadaByNumero  

 acaoInstitucional 
valor 
dataContrato 
dataInicio 
dataFim 
contratante 
contratanteCpfCnpj 
proprietario 
proprietarioCpfCnpj 
enderecoObra 
enderecoContratante 
enderecoProprietario 

 

[GET] listDetalheArtAtividadeByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheArtAtividadeByNumero 
Descrição: Atividades por ART 

 
Parâmetros: 

numero : Número da ART 
senha : Senha (MD5) do profissional ou empresa 
chave : Chave da ART 

 
 
 

Retorno: 

nivel 
atividade 
atuacao 
atuacaoCompleta 
quantidade 
unidadeMedida 
unidadeMedidaSimbolo 

URL: app/webservices/movel/listDetalheArtVinculadaByNumero 
Descrição: ARTs vinculadas por ART 

Parâmetros: numero : Número da ART 

 



[GET] listParticipacaoTecnica  

 senha : Senha (MD5) do profissional ou empresa 
chave : Chave da ART 

 
Retorno: 

numero 
dataCadastro 
tipoVinculo 

 

[GET] getArtPDFByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/getArtPDFByNumero 
Descrição: PDF da ART por número 

 
Parâmetros: 

numero : Número da ART 
senha : Senha (MD5) do profissional ou empresa 
chave : [OPCIONAL] Chave da ART, caso nao seja informada será gerada uma nova impressão 

 
Retorno: 

pdf 
data 

 
[GET] listFormaDeRegistro 

 
URL: app/webservices/movel/listFormaDeRegistro 

Descrição: Formas De Registro 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

URL: app/webservices/movel/listParticipacaoTecnica 
Descrição: Tipos de Participações Técnicas 

Parâmetros:  
  

 



 

Retorno: codigo 
descricao 

 

[GET] listFinalidade 
 

URL: app/webservices/movel/listFinalidade 
Descrição: Tipos de Finalidades 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
descricao 

 
[GET] listAcaoInstitucional 

 
URL: app/webservices/movel/listAcaoInstitucional 

Descrição: Ações Institucionais 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listPais 

 
URL: app/webservices/movel/listPais 

Descrição: Lista de Paises 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listEntidadeClasse 

 



 

URL: app/webservices/movel/listEntidadeClasse 
Descrição: Entidades de Classe 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
descricao 

 

[GET] listUnidadeMedida 
 

URL: app/webservices/movel/listUnidadeMedida 
Descrição: Unidades de Medida 

Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 
sigla 

 
[GET] listNivelAtividadeServico 

 
URL: app/webservices/movel/listNivelAtividadeServico 

Descrição: Níveis de Atividades de Serviços 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listAtividadeServico 

 
URL: app/webservices/movel/listAtividadeServico 

Descrição: Atividades de Serviço 
Parâmetros:  

Retorno: codigo 
descricao 



 

 

 

[GET] listAtuacaoAtividadeServico 
 

URL: app/webservices/movel/listAtuacaoAtividadeServico 
Descrição: Atuações de Atividades de Serviço 

Parâmetros: profissional_cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar das atuaçoes deste 

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listTitulosProfissional 

 
URL: app/webservices/movel/listTitulosProfissional 

Descrição: Lista Títulos Ativos do Profissional 
 

Parâmetros: 
cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar dos títulos ativos do profissional 
senha : informar senha(MD5) do profissional. 

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listEmpresaContratada 

 
URL: app/webservices/movel/listEmpresaContratada 

Descrição: Empresas Contratadas 

 
Parâmetros: 

cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar das empresas contratadas. 
senha : informar senha(MD5) do profissional. 
cnpj CNPJ da empresa Contratada (OPCIONAL). 

 
Retorno: 

codigo 
razao_social 



 

[GET] listProprietario 
 

URL: app/webservices/movel/listProprietario 

Descrição: Lista Propriétarios 

 
Parâmetros: 

profissional_cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar dos proprietários. 
profissional_senha : informar senha(MD5) do profissional. 
cpfcnpj CPF ou CNPJ do Proprietário. 

Retorno: proprietarioPF (PESSOA FíSICA) 
cpfcnpj 
nome 
data_cadastro 
tipo_contratante 
sexo 
codigo 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

proprietarioPJ (PESSOA JURÍDICA) 
cpfcnpj 
razao_social 
nome_fantasia 
codigo 
data_cadastro 
tipo_contratante 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 



 

 uf 
complemento 
pais 

 

[GET] listContratante 
 

URL: app/webservices/movel/listContratante 
Descrição: Lista Contratantes 

 
Parâmetros: 

profissional_cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar dos contratantes. 
profissional_senha : informar senha(MD5) do profissional. 
cpfcnpj CPF ou CNPJ do Contratante. 

Retorno: ContratantePF/PFE (PESSOA FíSICA/ PESSOA FÍSICA ESTRANGEIRA) 
cpfcnpj : Contratantes Estrangeiros não possui CPF 
nome 
data_cadastro 
tipo_contratante 
sexo 
codigo 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

ContratantePJ/PFJ (PESSOA JURÍDICA/ PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA) 
cpfcnpj : Contratantes Estrangeiros não possui Cnpj 
razao_social 
nome_fantasia 
codigo 
data_cadastro 
tipo_contratante 
cep 
tipologradouro 



 

 logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

 

[GET] getProprietarioByCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/getProprietarioByCpfCnpj 

Descrição: Obtem os Dados do Proprietário atravéz do CpfCnpj do mesmo. 

 
Parâmetros: 

profissional_cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar do Proriétario. 
profissional_senha : informar senha(MD5) do profissional. 
cpfcnpj CPF ou CNPJ do Proprietário. 

Retorno: proprietarioPF (PESSOA FíSICA) 
cpfcnpj 
nome 
data_cadastro 
tipo_contratante 
sexo 
codigo 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

proprietarioPJ (PESSOA JURÍDICA) 
cpfcnpj 
razao_social 
nome_fantasia 



 

 codigo 
data_cadastro 
tipo_contratante 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

 

[GET] getContratanteByCodigo 
 

URL: app/webservices/movel/getContratanteByCodigo 
Descrição: Obtem os dados di Contratante atravez do codígo do mesmo 

 
Parâmetros: 

profissional_cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar dos contratante. 
profissional_senha : informar senha(MD5) do profissional. 
codigo codigo do contratante 

Retorno: ContratantePF/PFE (PESSOA FíSICA/ PESSOA FÍSICA ESTRANGEIRA) 
cpfcnpj : Contratante Estrangeiros não possui CPF 
nome 
data_cadastro 
tipo_contratante 
sexo 
codigo 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 



 

 ContratantePJ/PFJ (PESSOA JURÍDICA/ PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA) 
cpfcnpj : Contratante Estrangeiros não possui Cnpj 
razao_social 
nome_fantasia 
codigo 
data_cadastro 
tipo_contratante 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

 

[GET] getContratanteByCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/getContratanteByCpfCnpj 
Descrição: Obtem os Contratantes com o Cpf ou Cnpj informardo 

 
Parâmetros: 

profissional_cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar dos contratante. 
profissional_senha : informar senha(MD5) do profissional. 
cpfcnpj CPF ou CNPJ do Contratante. 

Retorno: ContratantePF/PFE (PESSOA FíSICA/ PESSOA FÍSICA ESTRANGEIRA) 
cpfcnpj : Contratante Estrangeiros não possui CPF 
nome 
data_cadastro 
tipo_contratante 
sexo 
codigo 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 



 

 cidade 
uf 
complemento 
pais 

ContratantePJ/PFJ (PESSOA JURÍDICA/ PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA) 
cpfcnpj : Contratante Estrangeiros não possui Cnpj 
razao_social 
nome_fantasia 
codigo 
data_cadastro 
tipo_contratante 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

 

[GET] getProprietarioByCodigo 
 

URL: app/webservices/movel/getProprietarioByCodigo 

Descrição: Obtem os Dados do Proprietário atravéz do codído do mesmo. 

 
Parâmetros: 

profissional_cpf : Informar o cpf do profissional para realizar a buscar do Proriétario. 
profissional_senha : informar senha(MD5) do profissional. 
cpfcnpj CPF ou CNPJ do Proprietário. 

Retorno: proprietarioPF (PESSOA FíSICA) 
cpfcnpj 
nome 
data_cadastro 
tipo_contratante 
sexo 
codigo 



 

 cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

proprietarioPJ (PESSOA JURÍDICA) 
cpfcnpj 
razao_social 
nome_fantasia 
codigo 
data_cadastro 
tipo_contratante 
cep 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
cidade 
uf 
complemento 
pais 

 

[GET] listTipoContratante 
 

URL: app/webservices/movel/listTipoContratante 
Descrição: Lista Tipos Contratantes 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
descricao 

 
[GET] listTipoProprietario 



 

URL: app/webservices/movel/listTipoProprietario 
Descrição: Lista Tipos Proprietário 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
descricao 

 
[GET] listTiposVinculo 

 
URL: app/webservices/movel/listTiposVinculo 

Descrição: Lista Tipos de Vinculo 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[POST] saveContratante 

 
URL: app/webservices/movel/saveContratante 

Descrição: Cadastrar Contratante 
Parâmetros: pessoa : (JSON) 

cpfcnpj * Cpf ou Cnpj da pessoa que está cadastrando o contratante (profissional ou empresa) 
senha : * senha(MD5) de acesso da pessoa que está cadastrando o contratante. 

contratante : (JSON) 
tipo *Consultar codigo em listTipoContratante 
cpfcnpj * CPF/CNPJ do Contratante 
nome * Nome/Razao Social do Contratante 
nome_fantasia * Nome Fantasia da Pessoa Jurídica (EM CASOS EM QUE O TIPO DE CONTRATANTE É PESSOA 
JURÍDICA.) 
sexo : se o tipo do contratatante for Pessoa Física. (M = masculino Ou F = Feminino) 
email E-mail do contratante 
endereco : 

cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 
tipo_logradouro * 



 

 logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
pais : Consultar codigo em listPais 
ddd 
telefone 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

 
Retorno: 

cpfcnpj 
nome 
codigo 

 

[POST] saveContratanteEstrangeiro 
 

URL: app/webservices/movel/saveContratanteEstrangeiro 
Descrição: Cadastrar Contratante Estrangeiro 

Parâmetros: pessoa : (JSON) 
cpfcnpj * Cpf ou Cnpj da pessoa que está cadastrando o contratante (profissional ou empresa) 
senha : * senha(MD5) de acesso da pessoa que está cadastrando o contratante. 

contratante : (JSON) 
tipo *Consultar Codigo em listTipoContratante 
nome * Nome/Razao Social do Contratante 
nome_fantasia * Nome Fantasia da Pessoa Jurídica (EM CASOS EM QUE O TIPO DE CONTRATANTE É PESSOA 
JURÍDICA.) 
sexo * : se o tipo do contratatante for Pessoa Física. (M = masculino Ou F = Feminino) 
email E-mail do contratante 
endereco : 

cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 
tipo_logradouro * 



 

 logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
pais : Consultar codigo em listPais 
ddd 
telefone 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

 
Retorno: 

cpfcnpj 
nome 
codigo 

 

[POST] saveProprietario 
 

URL: app/webservices/movel/saveProprietario 
Descrição: Cadastrar Proprietário 

Parâmetros: pessoa : (JSON) 
cpfcnpj * Cpf ou Cnpj da pessoa que está cadastrando o proprietário (profissional ou empresa) 
senha : * senha (MD5) de acesso da pessoa que está cadastrando o proprietário. 

proprietário : (JSON) 
tipo *Consultar codigo em listTipoProprietario 
cpfcnpj * CPF/CNPJ do proprietário 
nome * Nome/Razao Social do proprietário 
nome_fantasia * Nome Fantasia da Pessoa Jurídica (EM CASOS EM QUE O TIPO DE PROPRIETÁRIO É PESSOA 
JURÍDICA.) 
sexo : se o tipo do contratatante for Pessoa Física. (M = masculino Ou F = Feminino) 
email E-mail do proprietário 
endereco : 

cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 



 

 tipo_logradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
ddd 
telefone 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

 
Retorno: 

cpfcnpj 
nome 
codigo 

 

[POST] saveArtCargoFuncao 
 

URL: app/webservices/movel/saveArtCargoFuncao 
Descrição: Cadastrar Art de Cargo e Função 

Parâmetros: Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 
pessoa : 

cpf * Cpf da pessoa que está cadastrando a ART de Cargo e Função. 
senha : * senha (MD5) de acesso da pessoa que está cadastrando a ART de Cargo e Função. 

art : * 
forma_registro : *Consultar codigo em listFormaDeRegistro 
descricao : * Descricao da ART 
finalidade : * Consultar codigo em listFinalidade 
entidade_classe : *Consultar codigo em listEntidadeClasse 
acao_institucional : * Consultar codigo em listAcaoInstitucional (Por padrão é atribuído Não Optante, Caso não seja 
passado nenhum código) 
atividade_contratada : * 

atividade_profissional : * Consultar codigo em listAtividadeServico (Por padrão o sistema aceita apenas as 
atividades: 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO & 45 - DESEMPENHO 



 

 DE FUNÇÃO TÉCNICA - INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO) 
atividade_cargofuncao : *Consultar codigo em listAtuacaoAtividadeServico. (Por padrão o sistema aceita apenas a 
atuação: 3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA 
DENTRO DA EMPRESA)) 
unidade_medida : *Consultar codigo em listUnidadeMedida. (Por padrão o sistema aceita apenas as unidades: 
hora/dia ; hora/mês; hora/semana) 
quantidade : * Quantidade de horas 

contrato : * 
contratatante : * Consultar codigo em listContratante 
numero : * Informar Numero do Contrato 
data_contrato : Informar data de celebração do contrato ( 31/03/2019) 
data_ini_contrato : * Informar data de inicio do contrato (31/03/2019) 
data_fim_contrato : Informar data de fim do contrato (31/03/2019) 
valor_contrato : * Informar valor do contrato 
tipo_vinculo : * Consultar codigo em listTiposVinculo 
endereco : 

cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 
tipo_logradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
ddd 
telefone 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

carga_horaria : * 
dia : * informar dia da semana levando em consideração a condição (1 => segunda, 2=>terça, 3 => 
quarta...7=>domingo); sábado e domingo são opcionais. (ARRAY) 

horario_inicial1 : * Informar horario baseado na quantidade de horas atribuído a função do profissional. 
horario_final1 : * Informar horario baseado na quantidade de horas atribuído a função do profissional. 
horario3 : opcional, caso horário dividido em 4 partes ao dia 
horario4 : opcional, caso horário dividido em 4 partes ao dia 

anexo : * 
nome : * (nome do arquivo, ex: arquivo.pdf) 

 



 

 descricao 
arquivo : * base64, PDF 

Retorno: numero 

 

[POST] saveArtObraServico 
 

URL: app/webservices/movel/saveArtObraServico 
Descrição: Cadastrar Art Obra/Servicos 

Parâmetros: Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 
pessoa : 

cpf * Cpf da pessoa que está cadastrando a ART Obra/Serviços. 
senha : * senha (MD5) de acesso da pessoa que está cadastrando a ART Obra/Serviços. 

art : * 
forma_registro : *Consultar codigo em listFormaDeRegistro 
participacao_tecnica : *Consultar codigo em listParticipacaoTecnica 
titulos_profissional : *Consultar codigo em listTitulosProfissional. É possivel informar mais de um titulo do profissional. 
ver exemplo: ARRAY["1" => titulo, "2" => titulo] 
descricao : Descricao da ART 
empresa_contratada : * Consultar RNP em listEmpresaContratada 
finalidade : * Consultar codigo em listFinalidade 
entidade_classe : *Consultar codigo em listEntidadeClasse 
acao_institucional : * Consultar codigo em listAcaoInstitucional (Por padrão é atribuído Não Optante, Caso não seja 
passado nenhum código) 
atividades_contratadas : * Para Arts de Obra/Servicos é possível possuir mais de uma atividade contratada. [ARRAY] 

nivel: * Consultar código em listNivelAtividadeServico 
atividade_profissional : * Consultar codigo em listAtividadeServico 
atividades_obraservico : *Consultar codigo em listAtuacaoAtividadeServico. (Para Arts de Obra/Servicos é possível 
vincular mais de uma atuação.) [ARRAY] 
unidade_medida : *Consultar codigo em listUnidadeMedida. 
quantidade : * Quantidade de horas 

contrato : * 
contratatante : * Consultar codigo em listContratante 
proprietario : Consultar codigo em listProprietario 
numero : * Informar Numero do Contrato 
data_contrato : Informar data de celebração do contrato ( 31/03/2019) 



 

 data_ini_contrato : * Informar data de inicio do contrato (31/03/2019) 
data_fim_contrato : Informar data de fim do contrato (31/03/2019) 
valor_contrato : * Informar valor do contrato 
endereco : 

cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 
tipo_logradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
ddd 
telefone 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude : Exemplos de preenchimento: para tipo coordenadas em graus decimais (-X.XXXXXX); para tipo 
coordenadas em graus,minutos e segundos (X°XX'XX.XX"X) 
longitude : Exemplos de preenchimento: para tipo coordenadas em graus decimais (-X.XXXXXX); para tipo 
coordenadas em graus,minutos e segundos (X°XX'XX.XX"X) 

anexo : * 
nome : * (nome do arquivo, ex: arquivo.pdf) 
descricao 
arquivo : * base64, PDF 

Retorno: numero 

 

[POST] saveBoletoArt 
 

URL: app/webservices/movel/saveBoletoArt 
Descrição: Método para salvar boletos de ART. 

Parâmetros: cpf * Cpf da pessoa que está cadastrando o Boleto 
senha : * senha (MD5) de acesso da pessoa que está cadastrando o Boleto. 
numero : * Número da ART para a qual será gerado o boleto 



 

 sacado : [OPCIONAL] : Informar uma das seguintes strings (PROFISSIONAL; EMPRESA; CONTRATANTE; 
PROPRIETARIO). Por padrão o sacado é considerado o profissional que cadastrou a ART. 

Retorno: boleto_numero 

 

[GET] isProfissionalAptoPreencherArt 
 

URL: app/webservices/movel/isProfissionalAptoPreencherArt 
Descrição: Verificação de Profissional Apto ao preenchimento de ART 

 
Parâmetros: 

cpf : cpf do profissional 
tipo_art: Consultar Código em listTipoArt. 

 
Retorno: 

apto : (BOOLEAN) True/False. Caso não esteja apto, é retornado a mensagem com o motivo. motivos 
: motivos do bloqueio do profissional para preenchimento de ART. 

 
Certidão 

[GET] getCertidaoByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel/getCertidaoByNumeroAno 
Descrição: Certidão por número/ano 

 
 

Parâmetros: 

numero : Número da certidão 
ano : Ano da certidão 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave da certidão 

Retorno: numero 
ano 
dataEmissao 
tipo validade 
qtdNotas 
qtdSituacoes 



 

 qtdProtocolos 
situacaoAtual 

 

[GET] listDetalheCertidaoNotaByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheCertidaoNotaByNumeroAno 
Descrição: Notas por certidão (número/ano) 

 
 

Parâmetros: 

numero : Número da certidão 
ano : Ano da certidão 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave da certidão 

Retorno: descricao 

 
[GET] listDetalheCertidaoSituacaoByNumeroAno 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheCertidaoSituacaoByNumeroAno 

Descrição: Situações por certidão (número/ano) 
 
 

Parâmetros: 

numero : Número da certidão 
ano : Ano da certidão 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave da certidão 

 
Retorno: 

situacao 
data 
descricao 

 
[GET] listDetalheCertidaoProtocoloByNumeroAno 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheCertidaoProtocoloByNumeroAno 

Descrição: Protocolos por certidão (número/ano) 
Parâmetros: numero : Número da certidão 



 

 ano : Ano da certidão 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave da certidão 

 
 
 

Retorno: 

numero 
ano 
assunto 
dataEmissao 
situacaoAtual 
localizacaoAtual 

 

[GET] listCertidaoByCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/listCertidaoByCpfCnpj 
Descrição: Certidões por cpfcnpj 

 
Parâmetros: 

cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
grupo : [OPCIONAL] Grupo (emitidas, em_analise, vencidas, canceladas) 

 
 

Retorno: 

numero 
ano 
dataEmissao 
tipo 
validade 

 
[GET] getCertidaoPDFByNumeroAno 

 
URL: app/webservices/movel/getCertidaoPDFByNumeroAno 

Descrição: PDF da certidão por número/ano 
 
 

Parâmetros: 

numero : Número da certidão 
ano : Ano da certidão 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : [OPCIONAL] Chave da certidão, caso nao seja informada será gerada uma nova impressão 

  



 

Retorno: pdf 
data 

 

[GET] saveCRQ 
 

URL: app/webservices/movel/saveCRQ 
Descrição: Cadastrar CRQ 

 
Parâmetros: 

cpfcnpj * : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha * : Senha (MD5) da pessoa 
tipo_pessoa * : "pf" = Pessoa Física, "pj" = Pessoa Jurídica 

 
Retorno: 

numero : Número da certidão 
ano : ano da certidão 

 
Auto 

[GET] getAutoByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel/getAutoByNumeroAno 
Descrição: Auto por número/ano 

 
 

Parâmetros: 

numero : Número do auto 
ano : Ano do auto 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave do auto 

Retorno: numero 
ano 
situacaoAtual 
tipo 
infracao 
infracaoValor 
qtdTramites 
qtdProtocolos 



 

 

 

[GET] listDetalheAutoTramiteByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheAutoTramiteByNumeroAno 
Descrição: Trâmites por auto (número/ano) 

 
 

Parâmetros: 

numero : Número do auto 
ano : Ano do auto 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave do auto 

 
Retorno: 

tramite 
data 

 
[GET] listDetalheAutoProtocoloByNumeroAno 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheAutoProtocoloByNumeroAno 

Descrição: Protocolos por auto (número/ano) 
 
 

Parâmetros: 

numero : Número do auto 
ano : Ano do auto 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave do auto 

 
 
 

Retorno: 

numero 
ano 
assunto 
dataEmissao 
situacaoAtual 
localizacaoAtual 

 
[GET] getDetalheAutoByNumeroAno 

 
URL: app/webservices/movel/getDetalheAutoByNumeroAno 

Descrição: Detalhe do auto por número/ano 



 

Parâmetros: numero : Número do auto 
ano : Ano do auto 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave do auto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retorno: 

numero 
ano 
situacaoAtual 
tipo 
infracao 
infracaoValor 
regional 
descricao 
observacao 
placaNumero 
qtdFuncionarios 
qtdPavimentos 
tipoAcaoFiscalizatoria 
grauAtuacao 
obraFase 
obraFaseDataVerificacao 
testemunhaNome 
testemunhaCpf 
testemunhaFuncao 
camaras 
obraEndereco 
notificadoEndereco 
proprietarioEndereco 
notificadoNome 
proprietarioNome 
notificadoCpfCnpj 
proprietarioCpfCnpj 

 

[GET] listAutoByCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/listAutoByCpfCnpj 
Descrição: Autos por cpfcnpj 



 

Parâmetros: cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 

 
 
 

Retorno: 

numero 
ano 
situacaoAtual 
tipo 
infracao 
infracaoValor 

 

[GET] getAutoPDFByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel/getAutoPDFByNumeroAno 
Descrição: PDF do auto por número/ano 

 
 

Parâmetros: 

numero : Número do auto 
ano : Ano do auto 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : [OPCIONAL] Chave do auto, caso nao seja informada será gerada uma nova impressão 

 
Retorno: 

pdf 
data 

 
Denúncia 

[GET] getDenunciaByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/getDenunciaByNumero 
Descrição: Denúncia por número 

Parâmetros: numero : Número da denúncia 

Retorno: numero 
grupoTipo 
tipo 



 

 dataCadastro 
situacaoAtual 
situacaoMotivoAtual 
qtdMovimentos 
qtdAutos 
qtdRelatorios 
qtdDespachos 
qtdSituacoes 
qtdProtocolos 

 

[GET] getDetalheDenunciaByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/getDetalheDenunciaByNumero 
Descrição: Detalhe da denúncia por número 

Parâmetros: numero : Número da denúncia 

 
 
 
 
 
 
 

Retorno: 

numero 
grupoTipo 
tipo 
dataCadastro 
situacaoAtual 
situacaoMotivoAtual 
descricao observacao 
informanteNome 
informanteCpf 
informanteEmail 
informanteTelefone 
obraEndereco 
denunciadoNome 
denunciadoCpfCnpj 

 
[GET] listDenunciaByCpfCnpj 

 
URL: app/webservices/movel/listDenunciaByCpfCnpj 

 



 

Descrição: Denúncias por cpfcnpj do denunciante/informante 
 

Parâmetros: 
cpfcnpj * : CPF ou CNPJ do denunciante/informante 
senha * : Senha do denunciante/informante (MD5) 

 
 
 

Retorno: 

numero 
grupoTipo 
tipo 
data 
situacaoAtual 
situacaoMotivoAtual 

 

[GET] listDetalheDenunciaMovimentoByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheDenunciaMovimentoByNumero 
Descrição: Movimentos por denúncia (número) 

 
Parâmetros: 

numero : Número da denúncia 
chave : Chave da denúncia 

 
Retorno: 

passo 
data 
descricao 

 
[GET] listDetalheDenunciaAutoByNumero 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheDenunciaAutoByNumero 

Descrição: Autos por denúncia (número) 
 

Parâmetros: 
numero : Número da denúncia 
chave : Chave da denúncia 

Retorno: numero 
ano 
situacaoAtual 
tipo 
infracao 



 

 infracaoValor 

 

[GET] listDetalheDenunciaRelatorioByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheDenunciaRelatorioByNumero 
Descrição: Relatorios por denúncia (número) 

 
Parâmetros: 

numero : Número da denúncia 
chave : Chave da denúncia 

 
Retorno: 

texto 
data 

 
[GET] listDetalheDenunciaDespachoByNumero 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheDenunciaDespachoByNumero 

Descrição: Despachos por denúncia (número) 
 

Parâmetros: 
numero : Número da denúncia 
chave : Chave da denúncia 

 
Retorno: 

passo 
descricao 
data 

 
[GET] listDetalheDenunciaSituacaoByNumero 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheDenunciaSituacaoByNumero 

Descrição: Situações por denúncia (número) 
 

Parâmetros: 
numero : Número da denúncia 
chave : Chave da denúncia 

Retorno: observacao 
data 



 

 situacao 
motivo 

 

[GET] listDetalheDenunciaProtocoloByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/listDetalheDenunciaProtocoloByNumero 
Descrição: Protocolos por denúncia (número) 

 
Parâmetros: 

numero : Número da denúncia 
chave : Chave da denúncia 

 
 

Retorno: 

numero 
ano 
assunto 
situacaoAtual 

 
[GET] getDenunciaPDFByNumero 

 
URL: app/webservices/movel/getDenunciaPDFByNumero 

Descrição: PDF da Denúncia por número 
 

Parâmetros: 
numero : Número da denúncia 
chave : [OPCIONAL] Chave da denúncia, caso nao seja informada será gerada uma nova impressão 

 
Retorno: 

pdf 
data 

 
[GET] listCategoriaDenuncia 

 
URL: app/webservices/movel/listCategoriaDenuncia 

Descrição: Categorias de denúncia 
Parâmetros:  

Retorno: id 



 

 descricao 

 

[GET] listTipoDenunciaByCategoria 
 

URL: app/webservices/movel/listTipoDenunciaByCategoria 
Descrição: Tipos de denúncia por categoria 

Parâmetros: categoria : id da categoria 

 
Retorno: 

id 
descricao 

 
[POST] saveDenuncia 

 
URL: app/webservices/movel/saveDenuncia 

Descrição: Cadastrar Denúncia 
Parâmetros: Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 

denuncia : (JSON) 
categoria * : listCategoriaDenuncia 
tipo * : listTipoDenunciaByCategoria 
fato_denunciado * 
observacao 
denunciado : 

tipo * : "pf" = Pessoa Física, "pj" = Pessoa Jurídica 
nome * 
cpfcnpj 

endereco : 
cep * 
tipo_endereco * : listTipoEndereco 
tipo_logradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 



 

 cidade * 
uf * 
ddd 
telefone 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

denunciante : 
nome 
cpf 
email 
telefone 

imagens : [ARRAY] 
nome * 
descricao 
arquivo * : base64, JPEG 

documentos : [ARRAY] 
nome * (nome do arquivo, ex: imagem.jpg) 
descricao 
arquivo * : base64, PDF 

Retorno: numero : Número da denúncia 

 

Financeiro 

[GET] getBoletoPDFByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/getBoletoPDFByNumero 
Descrição: PDF do boleto por número 

Parâmetros: numero : Número do boleto 

 
Retorno: 

pdf 
data 



 

[GET] listBoletoByCpfCnpj 
 

URL: app/webservices/movel/listBoletoByCpfCnpj 
Descrição: Boletos por cpfcnpj 

 
Parâmetros: 

cpfcnpj : CPF ou CNPJ da pessoa 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
grupo : [OPCIONAL] Grupo (pagas, disponiveis, indisponiveis) 

 
 
 

Retorno: 

numero 
dataVencimento 
dataPagamento 
convenio 
valor 
valorPago 

 
[GET] getBoletoByNumero 

 
URL: app/webservices/movel/getBoletoByNumero 

Descrição: Boleto por número 

Parâmetros: numero : Número do boleto 

 
 
 
 
 
 

Retorno: 

numero 
dataVencimento 
dataCadastro 
dataPagamento 
dataMovimento 
convenio 
valor 
valorPago 
linhaDigitavel 
sacadoAlternativo 
demonstrativo 
qtdItens 



 

[GET] getDetalheBoletoByNumero 
 

URL: app/webservices/movel/getDetalheBoletoByNumero 
Descrição: Detalhe do boleto por número 

Parâmetros: numero : Número do boleto 

 
 
 
 
 

Retorno: 

numero 
dataVencimento 
dataCadastro 
dataPagamento 
dataMovimento 
convenio 
valor 
valorPago 
linhaDigitavel 
sacadoAlternativo 
demonstrativo 

 
[GET] listDetalheBoletoItemByNumero 

 
URL: app/webservices/movel/listDetalheBoletoItemByNumero 

Descrição: Itens por boleto (número) 

Parâmetros: numero : Número do boleto 

 
 

Retorno: 

documento 
boleto 
receita 
exercicio 
valor 

 
Correios 

[GET] getEnderecoByCep 
 



 

URL: app/webservices/movel/getEnderecoByCep 
Descrição: Endereço por CEP 

Parâmetros: cep : CEP do endereço 

 
 
 

Retorno: 

tipoLogradouro 
logradouro 
bairro 
cidade 
uf 
cep 

 
[GET] listCidadeByNome 

 
URL: app/webservices/movel/listCidadeByNome 

Descrição: Cidades por nome 

Parâmetros: nome : Nome da cidade 

 
Retorno: 

uf 
cidade 

 
[GET] listLogradouroByNome 

 
URL: app/webservices/movel/listLogradouroByNome 

Descrição: Logradouros por nome 

Parâmetros: nome : Nome do logradouro 

 
 
 

Retorno: 

uf 
cidade 
logradouro 
bairro 
cep 
tipoLogradouro 



 

Josiel 
Cosmo  

 

[GET] listBairroByNome 
 

URL: app/webservices/movel/listBairroByNome 
Descrição: Bairros por nome 

Parâmetros: nome : Nome do bairro 

 
Retorno: 

uf 
cidade 
bairro 

 
[GET] listTipoEndereco 

 
URL: app/webservices/movel/listTipoEndereco 

Descrição: Tipos de endereço 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

id 
descricao 

 
[GET] listTipoLogradouro 

 
URL: app/webservices/movel/listTipoLogradouro 

Descrição: Tipos de Logradouro 
Parâmetros:  

Retorno: descricao 

Rio Branco/AC 16 de maio de 2022 
 
 
 
 
 

Josiel Cosmo Maia 
Gerente de Tecnologia da Informação do CREA/AC 



 

 
Manual de WebService 

ANEXO III 

 
WebService: Móvel 
URL base: app/webservices/movel/ 

Tipo de autenticação: Básica 
 

Auto 

[GET] getProfissional 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/getProfissional 
Descrição: Get Profissional 

 
 
 

Parâmetros: 

cpf : CPF do profissional 
nome : Nome do profissional 
registro_regional : Registro regional do profissional 
registro : Registro do profissional 
data_alteracao_inicial : obrigatório quando informado data_alteracao_final 
data_alteracao_final : caso informado data_alteracao_inicial e este parametro não tiver preennchido é considerado a datal atual. 



 

Retorno: cpf 
nome 
situacaoRegistroAtual : Situação atual do registro ativo do profissional 
ultimaAnuidadePaga : Ultimo exercício pago pelo profissional 
ultimaAnuidadeQuitada : Ultimo exercício quitado pelo profissional 
titulos : titulos do profissional 
modalidades : modalidades do profissional 
registroRegional : numero do registro regional do profissinal 
curriculo 
situacaoAnuidade : Situação atual do profissional (Adimplente ou Inadimplente) 
registroNacional 
email 
endereco : 

tipo_logradouro 
logradouro 



 

 numero 
complemento 
bairro 
cidade 
uf 
cep 

 

[GET] getEmpresa 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/getEmpresa 
Descrição: GET empresa 

 
 

Parâmetros: 

cnpj : CNPJ da Empresa 
razao_social : Razão Social da Empresa 
registro_regional : Registro regional da Empresa 
data_alteracao_inicial : obrigatório quando informado data_alteracao_final 
data_alteracao_final : caso informado data_alteracao_inicial e este parametro não tiver preennchido é considerado a datal atual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retorno: 

cnpj 
razao_social 
situacaoRegistroAtual : Situação atual do registro ativo da empresa 
ultimaAnuidadePaga : Ultimo exercício pago pela empresa 
ultimaAnuidadeQuitada : Ultimo exercício quitado pela empresa 
registroRegional : numero do registro regional da empresa 
situacaoAnuidade : Situação atual da empresa (Adimplente ou Inadimplente) 
registroNacional 
endereco : 

tipo_logradouro 
logradouro 
numero 
complemento 
bairro 
cidade 
uf 
cep 



 

[GET] getLeigoPessoaFisica 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/getLeigoPessoaFisica 
Descrição: GET empresa 

 
 

Parâmetros: 

cpf : CPF do Leigo Pessoa Física 
nome : Nome do Leigo Pessoa Física 
registro : Registro do Leigo Pessoa Física 
data_alteracao_inicial : obrigatório quando informado data_alteracao_final 
data_alteracao_final : caso informado data_alteracao_inicial e este parametro não tiver preennchido é considerado a datal atual. 

 
 
 
 
 
 

Retorno: 

cpf 
nome 
email 
endereco : 

tipo_logradouro 
logradouro 
numero 
complemento 
bairro 
cidade 
uf 
cep 

firsttime : Informa se já houve o primeiro acesso pelo Leigo Pessoa Física 

 
[GET] getLeigoPessoaJuridica 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/getLeigoPessoaJuridica 

Descrição: GET empresa 
 
 

Parâmetros: 

cnpj : CNPJ do Leigo Pessoa Jurídica 
razao_social : Razão Social do Leigo Pessoa Jurídica 
registro : Registro do Leigo Pessoa Física 
data_alteracao_inicial : obrigatório quando informado data_alteracao_final 
data_alteracao_final : caso informado data_alteracao_inicial e este parametro não tiver preennchido é considerado a datal atual. 

Retorno: cnpj 



 

 razaoSocial 
email 
endereco : 

tipo_logradouro 
logradouro 
numero 
complemento 
bairro 
cidade 
uf 
cep 

firsttime : Informa se já houve o primeiro acesso pelo Leigo Pessoa Jurídica 

 

[GET] listTipoAuto 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoAuto 
Descrição: Listagem dos tipos de documento de Fiscalização ativos 

Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
titulo 
descricao 

 
[GET] listTipoArt 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoArt 

Descrição: Listagem dos tipos de art 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listRegionais 

 



 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listRegionais 
Descrição: Listagem das Regionais ativas 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
descricao 

 

[GET] listTipoLogradouro 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoLogradouro 
Descrição: Tipos de Logradouro 

Parâmetros:  

Retorno: descricao 

 
[GET] listCidade 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listCidade 

Descrição: Cidades por nome Ou UF 
 

Parâmetros: 
cidade : Nome da cidade 
uf : UF da Cidade 

 
Retorno: 

cidade 
uf 

 
[GET] listFiscal 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listFiscal 

Descrição: Listagem dos fiscais ativos de documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

Retorno: nome 
cpf 



 

 senha 
cpf 
matricula 
filial_codigo 

 

[GET] listFilial 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listFilial 
Descrição: Listagem das Filiais 

Parâmetros:  
 
 
 
 
 
 
 

Retorno: 

codigo 
prefixo 
descricao 
tipo_filial 
matricula 
filial_codigo 
endereco : 

cep 
tipo_logradouro 
logradouro 
complemento 
numero 
bairro 
cidade 
uf 

 
[GET] getFiscalByCpf 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/getFiscalByCpf 

Descrição: obtem o fiscal por CPF 

Parâmetros: cpf 

Retorno: nome 
cpf 



 

 matricula 
setor_principal 
regional 
email 
assinatura : base64 

 

[GET] listTipoAcaoFiscalizatoria 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoAcaoFiscalizatoria 
Descrição: Listagem dos tipos de ação fiscalizatoria ativas documento de Fiscalização 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
descricao 

 
[GET] listCamara 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listCamara 

Descrição: Listagem das camaras ativas do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listTipoAssinatura 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoAssinatura 

Descrição: Listagem de tipos de assinatura do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 



 

[GET] listFaseObra 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listFaseObra 
Descrição: Listagem das fases da obra ativas do documento de Fiscalização 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
descricao 

 
[GET] listFuncao 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listFuncao 

Descrição: Listagem das funções ativas do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 
texto 

 
[GET] listTipoEmpreendimento 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoEmpreendimento 

Descrição: Listagem dos graus de atuações ativas do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listEmpreendimentoByCoordenada 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listEmpreendimentoByCoordenada 

Descrição: Listagem dos empreendimentos por coordenadas 
Parâmetros: latitude : Latitude para obter os empreendimentos na área. (em Graus Decimais) 



 

 longitude : Longitude para obter os empreendimentos na área (Em Graus Decimais) 
area: em metros, para obter os empreendimentos na area calculada apartir da latitude e longitude informada 
tipo_coordenada: Obter os empreendimentos preenchidos com o tipo de coordenada informada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retorno: 

cnpj : CNPJ do empreendimento 
nome_fantasia 
razao_social 
descricao : descrição do empreendimento 
distancia_ponto_atual : distancia do ponto inicial (latitude e longitude informados para consulta) 
area_total 
area_constriuida 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
complemento 
cidade 
uf 
cep 
latitude 
longitude 

 

[GET] listEmpreendimento 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listEmpreendimento 
Descrição: Listagem de setor 

 
Parâmetros: 

cnpj 
razao_social 

Retorno: cnpj : CNPJ do empreendimento 
nome_fantasia 
razao_social 
descricao : descrição do empreendimento 
area_total 
area_constriuida 
tipologradouro 
logradouro 



 

 numero 
bairro 
complemento 
cidade 
uf 
cep 
latitude 
longitude 

 

[GET] listAutoByCoordenada 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listAutoByCoordenada 
Descrição: Listagem dos Documentos de Fiscalizacao por coordenadas 

 
 
 

Parâmetros: 

latitude : Latitude para obter os Documentos De Fiscalização na área. (Em Graus Decimais com no minimo 6 casas após o ponto 
ex: -5.123654...) 
longitude : Longitude para obter os Documentos De Fiscalização na área (Em Graus Decimais com no minimo 6 casas após o 
ponto ex: -35.123654...) 
area: em metros, para obter os Documentos De Fiscalização na area calculada apartir da latitude e longitude informada 
tipo_coordenada: Informar o tipo de Cordenada DD (Graus Decimais) OU DMS (Graus, Minutos, Segundos) em seus 
respectivos formatos, para obter os Documentos de Fiscalização preenchidos com este tipo. 

 
 
 
 
 
 
 

Retorno: 

tipo 
auto_numero 
auto_ano 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
complemento 
cidade 
uf 
cep 
latitude 
longitude 
situacao_atual 
distancia_ponto_atual 



 

[GET] listArtByCoordenada 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listArtByCoordenada 
Descrição: Listagem das ARTs por coordenadas 

 
 

Parâmetros: 

latitude : Latitude para obter as ARTS na área. (Em Graus Decimais com no minimo 6 casas após o ponto ex: -5.123654...) 
longitude : Longitude para obter as ARTS na área (Em Graus Decimais com no minimo 6 casas após o ponto ex: -35.123654...) 
area: em metros, para obter as ARTS na area calculada apartir da latitude e longitude informada 
tipo_coordenada: Informar o tipo de Cordenada DD (Graus Decimais) OU DMS (Graus, Minutos, Segundos) em seus 
respectivos formatos, para obter as ARTS preenchidos com este tipo. 

Retorno: numero_art 
tipo 
profissional : ARRAY[] 

nome 
cpf 

empresa_contratada : ARRAY[] 
razao_social 
cnpj 

finalidade 
participacao_tecnica 
entidade_classe 
forma_registro 
contratos : ARRAY[] 

numero_contrato 
valor_contrato 
data_ini_contrato 
data_fim_contrato 
contratante : ARRAY[] 

nome 
cpfcnpj 

proprietario : ARRAY[] 
nome 
cpfcnpj 

situacao_analise 
situacao_baixa 
boleto 
pagamento 
tipologradouro 



[GET] listGrauAutuacao  

 logradouro 
numero 
bairro 
complemento 
cidade 
uf 
cep 
latitude 
longitude 
situacao_atual 
distancia_ponto_atual 

 

[GET] listAutoByFiscal 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listAutoByFiscal 
Descrição: Listagem dos documentos de Fiscalização cadastrados por um dado fiscal 

 
Parâmetros: 

cpf : * Informar o CPF do Fiscal. 
ano : ano de cadastro dos autos 

 
 
 
 
 
 

Retorno: 

tipo 
auto_numero 
auto_ano 
tipologradouro 
logradouro 
numero 
bairro 
complemento 
cidade 
uf 
cep 
latitude 
longitude 



[GET] listarSetor  

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listGrauAutuacao 
Descrição: Listagem dos graus de atuações ativas do documento de Fiscalização 

Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 
texto 

 

[GET] listInfracao 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listInfracao 
Descrição: Listagem das infrações ativas do documento de Fiscalização 

Parâmetros:  
 
 

Retorno: 

codigo 
descricao 
texto 
valormaximo 
valorminimo 

 
[GET] listUnidadeMedida 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listUnidadeMedida 

Descrição: Listagem das Unidades de Medidas ativas do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 
simbolo 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listarSetor 
Descrição: Listagem de setor 

 



 

Parâmetros:  

 
 

Retorno: 

codigo 
sigla 
descricao 
inspetoria_prefixo 
inspetoria_descricao 

 

[GET] listUsuariosAtivosBySetor 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listUsuariosAtivosBySetor 
Descrição: Listagem de setor 

Parâmetros: setor 

 
Retorno: 

nome 
usuario 

 
[GET] listNivelAtividadeServico 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listNivelAtividadeServico 

Descrição: Listagem dos niveis de atividade serviços ativas do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listAtividadeServico 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listAtividadeServico 

Descrição: Listagem dos atividades serviços ativas do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

Retorno: codigo 
descricao 



 

 
 

[GET] listAtuacaoAtividadeServico 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listAtuacaoAtividadeServico 
Descrição: Listagem dos atuações de atividades serviços ativas do documento de Fiscalização 

Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 
codigo_atuacao_pai 

 
[GET] listTipoDocumento 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoDocumento 

Descrição: Listagem dos tipos de Documentos do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 
titulo 

 
[GET] listTipoDocumentoAnexo 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoDocumentoAnexo 

Descrição: Listagem dos tipos de Documentos do anexo dos relatórios de fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listTramite 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTramite 

 



 

Descrição: Listagem dos tramites do documento de Fiscalização 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 

[GET] listTipoContato 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoContato 
Descrição: Listagem dos tipos de contatos 

Parâmetros:  
 

Retorno: 
codigo 
descricao 

 
[GET] listCnae 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listCnae 

Descrição: Listagem das atividade (CNAE) 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 

 
[GET] listTipoEndereco 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listTipoEndereco 

Descrição: Tipos de endereço 
Parâmetros:  

 
Retorno: 

codigo 
descricao 



 

[GET] getAutoByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/getAutoByNumeroAno 
Descrição: Auto por número/ano 

 
 

Parâmetros: 

numero : Número do auto 
ano : Ano do auto 
senha : Senha (MD5) da pessoa 
chave : Chave do auto 

 
 
 
 

Retorno: 

numero 
ano 
situacaoAtual 
tipo 
infracao 
infracaoValor 
qtdTramites 
qtdProtocolos 

 
[GET] getProxNumeroAutoByFiscal 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/getProxNumeroAutoByFiscal 

Descrição: Listagem dos tramites do documento de Fiscalização 

Parâmetros: cpf : Número do auto 

Retorno: numero 

 
[POST] saveEmpreendimento 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/saveEmpreendimento 

Descrição: Cadastrar Empreendimento 
Parâmetros: Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 

empreendimento : * 
cnpj : * Informar CNPJ do Empreendimento 



 

 razao_social : * 
nome_fantasia 
tipo_empreendimento : * Consultar codigo em listTipoEmpreendimento 
area_total : 
area_construida : 
observacao : 
endereco 

cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 
tipo_logradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
ddd 
telefone 
tipo_coordenada : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

contatos : [ARRAY] 
tipo_contato: consultar Código em listTipoContato 
contato : * 

cnae : [ARRAY] 
codigo : Consultar Código em listCnae 

atividades : [ARRAY] 
nivel: * Consultar código em listNivelAtividadeServico 
atividade_profissional : * Consultar codigo em listAtividadeServico 
atividades_obraservico : *Consultar codigo em listAtuacaoAtividadeServico. ( é possível vincular mais de uma 
atuação.) [ARRAY] 
unidade_medida : *Consultar codigo em listUnidadeMedida. 
quantidade : * Quantidade de horas 

Retorno:  
 

[POST] saveAssinatura 
 



 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/saveAssinatura 
Descrição: Cadastrar Assinatura 

 
 
 
 

Parâmetros: 

Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 
assinatura : * 

auto_numero : * Número do auto 
auto_ano : * Ano do Auto 
tipo_assinatura : * Obter código em listAssinatura 
assinatura_imagem : * 

nome_imagem : * nome do arquivo ex: teste.jpg/teste.jpeg 
imagem : * base64, JPG/JPEG 

Retorno: auto 

 

[POST] saveRegistroFotografico 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/saveRegistroFotografico 
Descrição: Cadastrar Assinatura 

 
 
 
 

Parâmetros: 

Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 
registro_fotografico : * 

auto_numero : * Número do auto 
auto_ano : * Ano do Auto 
registro_fotografico_imagem : * JPG/JPEG 

nome_imagem : * nome do arquivo ex: teste.jpg/teste.jpeg 
imagem : * base64, JPG/JPEG 
descricao : descrição da Imagem 

Retorno: auto 

 
[POST] saveAuto 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/saveAuto 

Descrição: Cadastrar Relatório de fiscalização 
Parâmetros: Json_exemplo : Para visualizar clique aqui! 

documento_fiscalizacao : * 



 

 regional : * Consultar codigo em listRegionais 
numero : * Informar o numero do documento de fiscalização 
ano : * Informar o ano do documento de fiscalizacao 
data : 
hora : 
tramite_auto : [ARRAY] 

tipotramite : Consultar codigo em listTramite 
data_tramite 
hora_tramite 
descricao 

notificado : [ARRAY] 
nome : * Informar o nome/Razão Social do Noticado 
cpfcnpj : Informar o CPF/CNPJ 
nome_fantasia : Informar nome Fantasia, caso o notificado seja Pessoa Jurídica 
email : Informar o email 
endereco 
tipo : Consultar Codigo em listTipoAutuado 

cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 
tipo_logradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
ddd 
telefone 
tipo_coordenadas : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

proprietario : [ARRAY] 
nome : * Informar o nome/Razão Social do Proprietário 
cpfcnpj : Informar o CPF/CNPJ 
nome_fantasia : Informar nome Fantasia, caso o proprietário seja Pessoa Jurídica 
email : Informar o email 
endereco 

cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 

 



 

 tipo_logradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
ddd 
telefone 
tipo_coordenadas : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 

observacao : Informar observação 
descricao : informar Descrição 
camara : * Consultar Código em listCamara [ARRAY] 
numero_placa : Infomar numero da placa fiscalizatória 
quantidade_funcionarios_obra : Informar quantidade de funcionários na obra 
fase_obra : 

fase_obra : Consultar codigo em listFaseObra 
fase_obra_data_verificacao : * Caso informado um codigo de fase de obra, este parâmetro passa a ser obrigatório 

infracao : Object/[ARRAY] 
codigo : * Consultar Código em listInfracao 
valor : Informar o valor ex: 1000.00 
observacao 
atividades : * É possível possuir mais de uma atividade contratada. [ARRAY] 

nivel: * Consultar código em listNivelAtividadeServico 
atividade_profissional : * Consultar codigo em listAtividadeServico 
atividades_obraservico : *Consultar codigo em listAtuacaoAtividadeServico. ( é possível vincular mais de 
uma atuação.) [ARRAY] 
unidade_medida : *Consultar codigo em listUnidadeMedida. 
quantidade : * Quantidade de horas 

notificado :[ARRAY] Caso tipo de documento de fiscalização permita multiplos notificados e multiplas infrações, é 
obrigatório informar a posição (chave do array notificado Ex: 1 para o primeiro para o primeiro notificado atribuído 
e assim para os demais. Caso uma infração possua seja para mais de um notificado, preencher então o array 
notificado_infracao, com as chaves dos notificados aos quais a infração pertence. 

tipo_acao_fiscalizatoria : * Consultar Código em listTipoAcaoFiscalizatoria 
grau_atuacao : * Consultar Código em listGrauAutuacao 
tipo_empreendimento : Consultar Código em listTipoEmpreendimento 
cnpj_empreendimento : Consultar Cnpj em listEmpreendimento 

 



 

 endereco : 
cep * 
tipo_endereco * Consultar codigo em listTipoEndereco 
tipo_logradouro * 
logradouro * 
numero * 
complemento 
ponto_referencia 
bairro * 
cidade * 
uf * 
ddd 
telefone 
tipo_coordenadas : "dd" = Grau Decimal, "dms" = Grau Minuto e Segundo 
latitude 
longitude 
quantidade_pavimentos 

testemunha_nome : Informar o nome da testemunha 
testemunha_cpf : Informar o Cpf da testemunha 
testemunha_funcao : Consultar codigo em listFuncao 
protocolo_vinculado : [ARRAY] 

numero : * Informar o numero do protocolo 
ano : * Informar o ano do Protocolo 

documento : [ARRAY] 
nome : * (nome do arquivo, ex: arquivo.pdf) 
tipo_documento: * Consultar Codigo em listTipoDocumentoAnexo 
descricao 
arquivo : * base64, PDF 
data 
hora 

registro_fotografico : [ARRAY] 
nome : * (nome do arquivo, ex: arquivo.jpg) 
descricao 
imagem : * base64, imagem(jpg/jpeg) 
data 
hora 

assinaturas : [ARRAY] 
tipoassinatura : * Consultar código em listAssinatura 
nome_imagem : informar o nome da imagem ex: imagem.jpg 
imagem : base64, imagem (jpg/jpeg) 

 



 

  

Retorno:  
 

[GET] getAutoPDFByNumeroAno 
 

URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/getAutoPDFByNumeroAno 
Descrição: PDF do auto por número/ano 

 
Parâmetros: 

numero : Número do auto 
ano : Ano do auto 
chave : [OPCIONAL] Chave do auto, caso nao seja informada será gerada uma nova impressão 

 
Retorno: 

pdf : em BASE64 
data : data da impressão 

 
[POST] enviarAutoPorEmail 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/enviarAutoPorEmail 

Descrição: envia documento de fiscalização por email 
 
 

Parâmetros: 

Json_exemplo : Para visualizar * 
numero : numero do documento de fiscalização 
ano : ano do documento de fiscalização 
atualizar_email_interessado : TRUE/FALSE 
email : email do destinátario 

Retorno: envio : confirmação de envio do email. TRUE para enviado; FALSE, para falha no envio 

 
[GET] listArtByCpfCnpj 

 
URL: app/webservices/movel_fiscalizacao/listArtByCpfCnpj 

Descrição: ART por CPF do profissional e/ou CNPJ da empresa 
Parâmetros: profissional_cpf : CPF do profissional da ART 

empresa_cnpj : CNPJ da empresa contratada na ART 



 

 grupo : [OPCIONAL] Grupo (elaboradas_pendentes, registradas) 
profissional_rnp : Registro Nacional do Profissional 
profissional_nome : Nome do profissional 
empresa_razaosocial : Razão social da Empresa Contratada 
contratante_cpfcnpj : CPF/CNPJ do Contratante da ART 
contratante_nome : Nome/Razão Social do Contratante da ART 
proprietario_cpfcnpj : CPF/CNPJ do proprietario da ART 
proprietario_nome : Nome/Razão social do proprietario da ART 
endereco_obra_cidade : Cidade do endereco da Obra da ART. 
endereco_obra_uf : UF(Estado) do endereco da Obra da ART. 
data_cadastro_inicial : * Data inicial do perído de cadastro da ART (obrigatório informar data final). Ex: 01/01/2019 
data_cadastro_final : * Data final do perído de cadastro da ART (obrigatório informar data inicial). Ex: 01/01/2019. OBS: 
Período não pode exceder 31 dias. 
numero_art : numero da ART. 
tipo_art : Tipo de ART. Consultar código em listTipoArt. Pode informar múltiplos separados por vírgula ex: ? 
tipo_art=COD101,COD102 

Retorno: numero 
tipo 
profissional 
profissionalCpf 
empresaContratada 
empresaContratadaCnpj 
finalidade 
participacaoTecnica 
entidadeDeClasse 
formaDeRegistro 
taxaArt 
dataPagamento 
dataCadastro 
taxaPaga 
contratos: ARRAY[] 

numero 
valor 
dataContrato 
dataInicio 
dataFim 
acaoInstitucional 
identificacao_cargo 

 



 

 contratante 
contratante_cpfcnpj 
contratante_telefone 
proprietario 
proprietario_cpfcnpj 
proprietario_telefone 
endereco : Endereço de Obra/Serviço 

atividades : ARRAY[] 
nivel 
atividadeSubordinada 
atividadeServico 
quantidade 
unidadeMedida 

situacoes: ARRAY [] 
situacao 
descricao 
data 
hora 

situacaoAnalise 
situacaoBaixa 
boleto 
pagamento 

 
 
 
 

Rio Branco/AC 16 de maio de 2022 
 
 

 
Josiel Cosmo Maia 
Gerente de Tecnologia da Informação do CREA/AC 

Josiel 
Cosmo  
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