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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CESSÃO NÃO ONEROSA DE DIREITO DE 
USO DE SOFTWARE DE DISPENSAÇÃO ELETRÔNICA DE MEDICAMENTOS 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 055/2019 

 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
60.975.075/0001-10, com sede na Rua Capote Valente, nº 487, nesta cidade, 
doravante denominado simplesmente de CRF-SP, com fundamento no artigo 116 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, bem como no Decreto n.º 9.637, 
de 26 de dezembro de 2018 e na Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, torna 
público o chamamento público para credenciamento e celebração de termo de 
cooperação com pessoa(s) jurídica(s) de direito privado para a cessão não 
onerosa de direito de uso de software de dispensação eletrônica de 
medicamentos, a ser utilizado pelos farmacêuticos interessados, 
regularmente inscritos no CRF-SP, conforme especificado neste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente chamamento público tem por objeto o credenciamento e a 
celebração de termo de cooperação (anexo I) com pessoa(s) jurídica(s) de direito 
privado para a cessão não onerosa de software de dispensação eletrônica de 
medicamentos, objetivando dar operabilidade e efetividade à dispensação pelos 
farmacêuticos de medicamentos decorrentes de receituários médicos emitidos no 
formato eletrônico. 
 
1.2. Qualquer pessoa jurídica de direito privado poderá se inscrever no 
credenciamento para a cessão de direito de uso do respectivo software de 
dispensação eletrônica de medicamentos, o qual deverá estar devidamente 
registrado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. 
 
2. DA INEXISTÊNCIA DE ÔNUS OU ENCARGOS 
 
2.1. O presente chamamento público visa a cooperação com pessoas jurídicas de 
direito privado sem estabelecimento de quaisquer ônus ou encargos, de 
qualquer natureza, ao CRF-SP, já que a pessoa jurídica credenciada fornecerá 
gratuitamente o software por intermédio do sítio eletrônico do cessionário para a 
disponibilização do uso aos farmacêuticos interessados que estejam regularmente 
inscritos no CRF-SP.  
 
2.2. O acordo de cooperação que decorrer do presente edital não envolverá 
qualquer transferência de recursos entre os partícipes, bem como as obrigações 
nele previstas não impõem qualquer ônus financeiro às partes ou a terceiros. 
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2.3. O CRF-SP, em hipótese alguma, arcará com qualquer quantia para custeio da 
cessão de direito do uso do software pretendida, mantendo sua função precípua de 
entidade fiscalizadora, autuando o credenciado, quando for o caso.  
 
2.4. Cada parte, durante a execução do acordo de cooperação, deve arcar no 
âmbito de suas respectivas responsabilidades, com toda e qualquer despesa de 
natureza social, trabalhista, previdenciária, tributária, securitária ou indenizatória. 
 
2.5. A cessão não onerosa do software objeto deste chamamento não caracteriza 
a novação, o pagamento ou a transação de eventuais débitos do futuro cooperante 
com a Administração Pública, no presente e no futuro. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Somente será credenciada a pessoa jurídica que se comprometa a celebrar a 
cessão não onerosa do software conforme os requisitos e condições do presente 
Edital. 
 
3.2. No período de abertura ao credenciamento do presente chamamento público 
que perdurará de 09/05/2019 a 10/06/2019 as pessoas jurídicas interessadas 
deverão apresentar a DOCUMENTAÇÃO no Departamento de Tecnologia da 
Informação, do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP, 
em envelope lacrado e protocolado, contendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres:  
 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRF/SP 
CNPJ: 60.975.075/0001-10 
Rua Capote Valente, nº 487 – Jardim América, CEP: 05409-001, São Paulo/SP 
– Telefones (11) 3067-1859 – Departamento de Tecnologia da Informação 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2019 
CREDENCIAMENTO – DOCUMENTAÇÃO 
EMPRESA: 
CNPJ.: 
 
3.3. Documentação: 
 
3.3.1. Requerimento de cadastramento. (anexo II) 
 
3.3.2. Qualificação Técnica:  
 
a) Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que o candidato, ou suas subsidiárias ou 
congêneres, já realizou operações com o software, ou prestou ou está prestando 
serviços iguais ou similares à dispensação eletrônica de medicamentos. 
 
b) Apresentação do software ofertado contendo detalhadamente a sua descrição, 
condições e especificações técnicas, bem como eventuais outras características 
necessárias à sua definição. 
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c) Documento que comprove o valor de mercado atualizado do serviço ofertado.  
 
d) Declaração do candidato da propriedade do software a ser cedido. (anexo III) 
 
e) Declaração do candidato de que inexistem demandas administrativas ou judiciais 
com relação ao software a ser cedido. (anexo IV) 
 
3.3.3. Declarações: 
 
a) Declaração da pessoa jurídica participante de cumprimento ao artigo 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, assinada por representante legal da empresa. 
(anexo V) 
 
b) Declaração da pessoa jurídica interessada no credenciamento que permanecerá 
regular durante todo o período de credenciamento. (anexo VI) 
 
3.3.4. Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais ou associações civis, e, no caso de 
sociedades por ações, documentos de eleição de seus administradores. 
 
c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
 
3.3.5. Regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida 
ativa e trabalhista. 
 
a) Certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) 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. 
 
b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
c) Certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) referente a débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
d) Certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) referente aos débitos 
tributários e da dívida ativa da Fazenda Estadual da Entidade, expedida pelo órgão 
competente. 
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e) Certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) referente aos débitos 
tributários e da dívida ativa da Fazenda Municipal da Entidade, expedida pelo órgão 
competente. 
 
f) Declaração de que não tenha como dirigente agente político de Poder Público ou 
do Ministério Público, assim como dirigente de órgão ou entidade da Administração 
Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, 
bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 
(anexo VII) 
 
g) Declaração, sob as penas da lei, de inexistência dos impedimentos para celebrar 
qualquer modalidade de parceria, conforme previsto no artigo 39 da Lei Federal nº 
13.019/2014. (anexo VIII) 
 
3.3.6. A entrega da documentação acima estabelecida implica manifestação de 
interesse no credenciamento, bem como aceitação e submissão, independente de 
manifestação expressa, a todas as normas e condições deste Edital e na legislação 
incidente. 
 
4. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS:   
 
4.1. O credenciamento será feito durante o prazo de validade do presente 
chamamento público e terá início para o interessado com o recebimento do 
requerimento e o exame da documentação exigida. 
 
4.2. A comissão de análise, devidamente constituída, é o Órgão destinado a 
processar e julgar o presente chamamento público. 
 
4.3. A comissão de análise, de acordo com sua conveniência e oportunidade, em 
face do caráter gratuito do objeto, credenciará, por decisão motivada, apenas uma 
pessoa jurídica, e, após a publicação do ato de credenciamento, firmarão termo de 
cooperação. 
 
4.4. Caberá à comissão de análise, além do recebimento e exame da 
documentação, a análise para habilitação do interessado e do software de 
dispensação eletrônica de medicamentos, em obediência às disposições 
estabelecidas neste edital e demais legislações pertinentes, conduzir as atividades 
correlatas. 
 
4.5. A comissão poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
proponentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem 
ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
 
4.6. A comissão terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para conclusão do 
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 
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seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por 
até mais 30 (trinta) dias. 
 
4.7. O resultado preliminar do processo de seleção das entidades será publicado 
no portal da transparência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São 
Paulo, no espaço reservado para chamamentos públicos. 
 
4.8. O presente processo de chamamento público poderá ser revogado quando 
evidenciado o interesse público 
 
4.9. Serão desclassificadas da seleção pessoas jurídicas que forem declaradas 
inidôneas, suspensas ou impedidas de contratar com a administração pública ou 
que tenham sócio majoritário condenado por ato de improbidade administrativa, 
condenação pelo cometimento de ato de improbidade administrativa ou 
condenação definitiva pela prática de atos contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira, nos termos do disposto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
4.10. Na hipótese de haver mais de uma proposta com equivalência de 
especificações que atendam ao edital de chamamento público, a escolha será feita 
por meio de sorteio realizado em sessão pública. 
 
5. DOS RECURSOS: 
 
5.1. Após a publicação do resultado preliminar do julgamento pela comissão de 
seleção, os interessados terão o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentar recurso, contados da publicação da decisão no portal da transparência 
do CRF-SP, à comissão que a proferiu. 
 
5.1.1. Os recursos deverão ser protocolados perante o Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo, por escrito, no Departamento de Tecnologia da 
Informação, devidamente instruído com as documentações pertinentes. 

 
5.1.1.1. Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não 
protelatórios. 
 
5.1.1.2. Não serão conhecidos os recursos que não apresentarem fundamentos de 
fato e de direito que obstem o recebimento em cessão do serviço. 

 
5.2. Caso o recurso apresentado seja referente à documentação de entidade 
diversa da recorrente, será aberto prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para a 
apresentação de contrarrazões, sendo a entidade intimada através de seu 
endereço de e-mail. 
 
5.3. Decorridos os prazos acima previstos, o presidente da comissão terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para a análise e julgamento dos recursos apresentados, 
devendo sua decisão ser motivada. 
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5.4. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
5.5. Decorrido os prazos descritos no item 5.1 sem a interposição de recurso ou 
após o seu julgamento, será publicada no portal da transparência do CRF-SP a lista 
de classificação definitiva e a instituição vencedora será considerada apta a 
celebrar o termo de cooperação. 
 
6. HOMOLOGAÇÃO 
 
6.1. A comissão de análise homologará e divulgará o resultado do chamamento 
com a lista de classificação definitiva das entidades no Portal do Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de São Paulo. 
 
7. DO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO 
 
7.1. Após a divulgação do resultado e homologação do chamamento público, a 
comissão de análise convocará a entidade para a assinatura do Termo de 
Cooperação. 
 
7.2. A Entidade deverá encaminhar ao Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de São Paulo o termo de cooperação assinado, em 2 (duas) vias, com firma 
reconhecida, até 5 (cinco) dias úteis após a sua convocação, que será realizada via 
e-mail. 
 
7.3. O termo de cooperação derivado do presente edital de chamamento público 
terá vigência de 2 (dois) ano, a partir da data da publicação do extrato no portal da 
transparência do CRF-SP, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, 
conforme a legislação vigente. 
 
7.4. O cooperante ficará sujeito à supervisão do CRF-SP, bem como ao controle 
dos farmacêuticos beneficiários pelo uso do software. 
 
8. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DO COOPERANTE 
 
8.1. Após a assinatura do termo de cooperação por ambas as partes, nos moldes 
do item 7.2, o prazo para que implantação do software junto à equipe de tecnologia 
da informação do CRF-SP será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. 
 
8.2. O cooperante cedente se responsabiliza por prestar suporte técnico remoto ao 
CRF-SP e aos farmacêuticos que utilizam o sistema durante a vigência da cessão, 
por meio de pessoa por este designada, durante a vigência da cessão, de segunda 
à domingo, das 9h às 17h.  
 
8.3. O cooperante cedente deverá se responsabilizar por quaisquer dúvidas acerca 
do conteúdo, marca e autoria do software cedido e ao disposto na Lei Federal n° 



 

 

Rua Capote Valente, 487 • Jd. América • CEP 05409-001 • São Paulo/SP  

Tel: (11) 3067-1450 • Fax: (11) 3064-8973 • www.crfsp.org.br • intimacoes@crfsp.org.br 

7 

9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e Lei Federal n° 9.906/98 (Lei do Software) 
e nas demais disposições regulamentares em vigor.    
 
8.4. O cooperante se obriga a observar os princípios da Política Nacional de 
Segurança da Informação – PNSI constante no Decreto 9.637/2018, como forma 
de garantir a integridade, segurança, confidencialidade e a autenticidade das 
informações a que tiver acesso por força da cooperação que será estabelecida.  
 
9. DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 
 
9.1. As partes se comprometem em manter total e absoluto sigilo sobre as 
informações adquiridas, trocadas e/ou geradas, seja entre si ou de terceiros, 
durante a vigência do termo de cooperação e, após, por prazo indeterminado, 
sendo vedado o uso para qualquer finalidade. 
 
9.1.1. As partes ainda se comprometem a não revelar, nem transmitir, direta ou 
indiretamente os dados pessoais, sejam comuns ou sensíveis adquiridos em 
decorrência deste termo de cooperação, para qualquer finalidade a terceiros, sob 
pena de multa no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
9.1.2. Consideram-se dados pessoais as informações relacionadas à pessoa 
natural identificada ou identificável e dados pessoais sensíveis aqueles 
relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação 
a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado 
a uma pessoa natural. 
 
9.1.3. Todas as atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes deste 
termo de cooperação deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 
 
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de 
forma incompatível com essas finalidades; 
 
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 
titular, de acordo com o contexto do tratamento; 
 
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização 
de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não 
excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; 
 
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a 
forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais; 
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V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e 
atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da 
finalidade de seu tratamento; 
 
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e 
facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes 
de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 
 
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger 
os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas 
de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 
 
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em 
virtude do tratamento de dados pessoais; 
 
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins 
discriminatórios ilícitos ou abusivos; 
 
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da 
adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o 
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia 
dessas medidas.  
 
9.1.4. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais 
e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, 
nos termos da Lei 13.709/2018. 
 
9.1.5.  A pessoa física ou jurídica titular dos dados de qualquer natureza tem direito 
a obter do detentor das informações, a qualquer momento e mediante requisição: 
 
I - confirmação da existência dos dados; 
 
II - acesso aos dados; 
 
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com a Lei nº 13.709/2018; 
 
VI - eliminação dos dados pessoais tratados; 
 
9.1.6. Cada Partícipe, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores, 
empregados, prepostos, a qualquer título, e comitentes. 
 
9.1.7. O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará na 
extinção do instrumento de cooperação, se ainda vigente, dentro das formas nele 
permitidas, bem como responsabilização em todas as esferas admitidas em Direito 
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por eventuais perdas e danos apurados, sem prejuízo da multa prevista no item 
9.1.1.  
 
9.1.8. Só serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de sigilo, a 
ocorrência de descumprimento nas seguintes hipóteses: 
 
a) a informação já era conhecida anteriormente às tratativas do negócio jurídico; 
 
b) houve prévia e expressa anuência das Partes, quanto à liberação da obrigação 
de sigilo e confidencialidade; 
 
c) a informação foi comprovadamente obtida por outra fonte, de forma legal e 
legítima, independentemente do presente instrumento jurídico; 
 
d) determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, 
desde que notificada imediatamente ao CRF-SP, previamente à liberação, e sendo 
requerido segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo. 
 
9.1.9. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais entre as partes 
dependerá, obrigatoriamente, de consentimento do seu titular. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. O CRF-SP fará a supervisão da execução do respectivo termo de cooperação, 
notadamente quanto aos requisitos para manutenção do cooperante, ou seja, 
permanência das condições de habilitação (alvarás, certidões, legitimidade, dentre 
outros). 
 
10.2. O cooperante poderá ser descredenciado a qualquer tempo, quando 
evidenciado o interesse público, nas hipóteses de denúncias de irregularidades, 
bem como quando houver perda das condições de habilitação referidas no item 4 
deste Edital. 
 
10.3. O CRF-SP poderá, a seu critério e mediante autorização expressa, liberar a 
menção, em caráter informativo, da doação no sítio eletrônico do doador. 
 
10.4. A disponibilização para uso do CRF-SP do software do credenciado cedente 
não implica, absolutamente, direito adquirido, venda e compra de propriedade 
intelectual, venda e compra de software e cessão de propriedade intelectual. 
 
10.5. Caberá ao CRF-SP disponibilizar e oferecer os meios necessários para a 
utilização e o funcionamento efetivo do software objeto da cessão de direito de uso, 
responsabilizando-se, inclusive, por comunicar as empresas de prontuários e 
receituários eletrônicos atuantes no mercado nacional a respeito do software ora 
implementado.  
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10.6. A inobservância, em qualquer fase do processo de credenciamento, por parte 
do interessado, dos prazos estabelecidos em notificações pessoais ou gerais, será 
caracterizada como desistência, implicando sua exclusão do processo de 
credenciamento. 
 
10.7. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer 
documentos, ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do 
Credenciado, anulando-se a sua participação, bem como todos os atos dela 
decorrentes, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativas, cível ou 
criminal. 
 
10.8. Os extratos dos termos de eventual doação de bens móveis ou de serviços e 
as declarações para doações de bens móveis e de serviços serão publicados no 
portal da transparência pelo CRF-SP, se o caso. 
 
10.9. Os casos omissos serão dirimidos, sucessivamente, pela comissão de análise 
e, em última instância, pela Diretoria do CRF-SP. 
 
 
11. JURISDIÇÃO 
 
11.1. Fica eleito o foro da Subseção Judiciária de São Paulo (Justiça Federal) como 
único e competente para processar qualquer questão oriunda deste Edital e do 
respectivo Chamamento Público, bem como referentes ao termo de cooperação a 
que der origem, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 

São Paulo, 08 de maio de 2019. 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
      Dr. Marcos Machado Ferreira                       Dra. Danyelle Cristine Marini 
                     Presidente                                              Diretora Tesoureira 
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(ANEXO I) 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º XXX/2019 

 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO de um 
lado, Autarquia criada pela Lei Federal nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.975.075/0001-10, com sede na Rua Capote 
Valente, 487, São Paulo/SP, CEP 05.409-001, neste ato representado por seu 
Presidente, Dr. Marcos Machado Ferreira, brasileiro, casado, farmacêutico, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 19.171.653-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 101.233.448-16 e no CRF-SP sob n° 32.635, e por sua Diretora Tesoureira, 
Dra. Danyelle Cristine Marini, brasileira, divorciada, farmacêutica, portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 19.605.713-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 
268.415.208-07 e no CRF-SP sob n° 25.937, doravante COOPERADO, e de outro 
lado ______________________, (qualificação e endereço), neste ato representada 
pelo __________________ (qualificação), doravante denominada COOPERANTE, 
têm certo e ajustado o presente instrumento, o qual se regerá pelo artigo 116 da 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, bem como no Decreto n.º 9.637, de 
26 de dezembro de 2018 e da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, com inteira 
submissão às disposições legais que regem a espécie: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

1.1. As partes celebram o presente instrumento com a finalidade de o 
COOPERANTE, em regime de mútua cooperação e sem ônus ou encargos de 
qualquer natureza, ceder o uso de software de dispensação eletrônica de 
medicamentos, objetivando dar operabilidade e efetividade à dispensação pelos 
farmacêuticos de medicamentos decorrentes de receituários médicos emitidos no 
formato eletrônico. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
2.1. Incumbirá ao COOPERANTE: 
 
2.1.1. Liberar a utilização do sistema, via link de acesso a ser disponibilizado no 
site do COOPERADO, a todos os farmacêuticos que neste forem devidamente 
inscritos, mediante a realização de cadastro prévio. 
 
2.1.2. Implantar em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos o software objeto desta 
cooperação junto à equipe de tecnologia de informação do COOPERADO, a contar 
da assinatura deste instrumento. 
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2.1.3. Prestar suporte técnico remoto ao COOPERADO e farmacêuticos que 
utilizam o sistema, por meio de pessoa por este designada, durante a vigência da 
cessão, de segunda à domingo, das 9h às 17h.  
 
2.1.4. Subordinar-se à supervisão do COOPERADO, bem como ao controle dos 
farmacêuticos beneficiários pelo uso do software 
 
2.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer dúvidas acerca do conteúdo, marca e 
autoria do software cedido e ao disposto na Lei Federal n° 9.279/96 (Lei da 
Propriedade Industrial) e Lei Federal n° 9.906/98 (Lei do Software) e nas demais 
disposições regulamentares em vigor. 
 
2.1.6. Observar os princípios da Política Nacional de Segurança da Informação – 
PNSI constante no Decreto 9.637/2018, como forma de garantir a integridade, 
segurança, confidencialidade e a autenticidade das informações a que tiver acesso 
por força da cooperação aqui estabelecida.  
 
2.1.7. Realizar o cadastramento dos farmacêuticos interessados na utilização do 
software fornecendo login e senha para acesso, bem como as orientações 
necessárias para utilização do sistema, observado o disposto no artigo 7º, inciso I, 
da Lei n.º 13.709/2018.   
 
2.2. Incumbirá ao COOPERADO: 
 
2.2.1. Realizar a supervisão da execução do presente termo de cooperação, 
notadamente quanto aos requisitos para manutenção do COOPERANTE, ou seja, 
permanência das condições de habilitação (alvarás, certidões, legitimidade, dentre 
outros). 
 
2.2.2. Disponibilizar em seu site link para acesso ao sistema do COOPERANTE. 
 
2.3. O COOPERADO, em hipótese alguma, arcará com qualquer quantia para 
custeio da cessão de direito do uso do software, mantendo sua função precípua de 
entidade fiscalizadora, autuando o credenciado, quando for o caso. 
 
2.4. Fica certo de que a cessão não onerosa do software objeto deste chamamento 
não caracteriza a novação, o pagamento ou a transação de eventuais débitos 
existentes o que porventura venham a existir do COOPERADO com a 
Administração Pública. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE 
 

3.1. As partes se comprometem em manter total e absoluto sigilo sobre as 
informações adquiridas, trocadas e/ou geradas, seja entre si ou de terceiros, 
durante a vigência deste termo de cooperação e, após, por prazo indeterminado, 
sendo vedado o uso para qualquer finalidade. 
 
3.1.1. As partes ainda se comprometem a não revelar, nem transmitir, direta ou 
indiretamente os dados pessoais, sejam comuns ou sensíveis adquiridos em 
decorrência deste termo de cooperação, para qualquer finalidade a terceiros, sob 
pena de multa no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
3.1.2. Consideram-se dados pessoais as informações relacionadas à pessoa 
natural identificada ou identificável e dados pessoais sensíveis aqueles 
relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação 
a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado 
a uma pessoa natural. 
 
3.1.3. Todas as atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes deste 
termo de cooperação deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 
 
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de 
forma incompatível com essas finalidades; 
 
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 
titular, de acordo com o contexto do tratamento; 
 
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização 
de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não 
excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; 
 
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a 
forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais; 
 
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e 
atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da 
finalidade de seu tratamento; 
 
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e 
facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes 
de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 



 

 

Rua Capote Valente, 487 • Jd. América • CEP 05409-001 • São Paulo/SP  

Tel: (11) 3067-1450 • Fax: (11) 3064-8973 • www.crfsp.org.br • intimacoes@crfsp.org.br 

14 

 
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger 
os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas 
de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 
 
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em 
virtude do tratamento de dados pessoais; 
 
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins 
discriminatórios ilícitos ou abusivos; 
 
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da 
adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o 
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia 
dessas medidas.  
 
3.1.4. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais 
e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, 
nos termos da Lei 13.709/2018. 
 
3.1.5.  A pessoa física ou jurídica titular dos dados de qualquer natureza tem direito 
a obter do detentor das informações, a qualquer momento e mediante requisição: 
 
I - confirmação da existência dos dados; 
 
II - acesso aos dados; 
 
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com a Lei nº 13.709/2018; 
 
VI - eliminação dos dados pessoais tratados; 
 
3.1.6. Cada Partícipe, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores, 
empregados, prepostos, a qualquer título, e comitentes. 
 
3.1.7. O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará na 
extinção do instrumento de cooperação, se ainda vigente, dentro das formas nele 
permitidas, bem como responsabilização em todas as esferas admitidas em Direito 
por eventuais perdas e danos apurados, sem prejuízo da multa prevista no item 
9.1.1.  
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3.1.8. Só serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de sigilo, a 
ocorrência de descumprimento nas seguintes hipóteses: 
 
a) a informação já era conhecida anteriormente às tratativas do negócio jurídico; 
 
b) houve prévia e expressa anuência das Partes, quanto à liberação da obrigação 
de sigilo e confidencialidade; 
 
c) a informação foi comprovadamente obtida por outra fonte, de forma legal e 
legítima, independentemente do presente instrumento jurídico; 
 
d) determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, 
desde que notificada imediatamente ao CRF-SP, previamente à liberação, e sendo 
requerido segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo. 
 
3.1.9. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais entre as partes 
dependerá, obrigatoriamente, de consentimento do seu titular. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 
4.1. O presente instrumento produzirá efeitos a partir da data da publicação de seu 
extrato no portal da transparência do CRF-SP e terá vigência por 24 (vinte e quatro) 
meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, conforme a 
legislação vigente. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESOLUÇÃO/RESILIÇÃO OU RESCISÃO 
 
5.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, a qualquer 
tempo, das seguintes formas: 
 
a) decisão bilateral: as duas partes, de comum acordo, optam por encerrar o 
presente instrumento mediante termo de resilição; 
 
b) por decisão unilateral, mediante denúncia/aviso por escrito da parte interessada, 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias corridos e mediante a conclusão 
de todas as atividades dele decorrentes que se encontrem pendentes à data do 
aviso; 
 
c) descumprimento de alguma obrigação prevista na cláusula segunda ou na 
cláusula terceira, mediante notificação, por escrito, enviada por correio, com Aviso 
de Recebimento (AR). 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1. Fica desde já definido que o COOPERADO não teve e não terá qualquer 
participação na execução das obrigações previstas nas alíneas do item 2.1, 
cabendo essas atribuições exclusivamente ao COOPERANTE, o qual se obriga a 
salvaguardá-lo de qualquer responsabilidade ou ônus daqui decorrente, seja de 
ordem civil, criminal ou administrativa. 
 
6.2. Este instrumento resume todos os ajustes firmados entre as Partes até a 
presente data, com relação ao seu objeto, estando automaticamente revogadas 
todas e quaisquer disposições contrárias anteriores. 
 
6.3. Qualquer omissão ou tolerância das Partes em exigir o fiel cumprimento dos 
termos e condições deste instrumento, ou no exercício de prerrogativas dele 
decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, tampouco afetará o direito de a 
Parte exercê-las a qualquer tempo. 
 
6.4. Cada uma das Partes será responsável pelos tributos oriundos do presente 
instrumento, de acordo com a respectiva participação, consoante as disposições 
legais tributárias em vigor. 
 
6.5. As Partes e/ou seus representantes declaram, neste ato, que possuem 
plenos poderes para celebrar o presente instrumento, respondendo civil e 
criminalmente por tal declaração. 
 
6.6. Nenhuma das Partes poderá ceder seus direitos e obrigações decorrentes 
deste instrumento sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte. 
 
6.7. O presente instrumento poderá ser modificado apenas mediante a 
celebração de Aditivo, devidamente firmado entre as Partes. 
 
6.8. Fica estipulado que por força deste instrumento cada parte, durante a 
execução do acordo de cooperação, deve arcar no âmbito de suas respectivas 
responsabilidades, com toda e qualquer despesa de natureza social, trabalhista, 
previdenciária, tributária, securitária ou indenizatória. 
 
6.9. Fica desde já estabelecido que ao término da vigência descrita na Cláusula 
Terceira, fica vedado às Partes veicular ou utilizar as marcas, logomarcas e nomes 
comerciais uns dos outros, sob pena de pagamento das perdas e danos apurados. 
 
6.10. O acordo de cooperação ora firmado não envolverá qualquer transferência de 
recursos entre os partícipes, bem como as obrigações nele previstas não impõem 
qualquer ônus financeiro às partes ou a terceiros. 



 

 

Rua Capote Valente, 487 • Jd. América • CEP 05409-001 • São Paulo/SP  

Tel: (11) 3067-1450 • Fax: (11) 3064-8973 • www.crfsp.org.br • intimacoes@crfsp.org.br 

17 

 
6.11. O COOPERADO poderá, a seu critério e mediante autorização expressa, 
liberar a menção, em caráter informativo, da doação no sítio eletrônico do doador. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

 
7.1. As partes elegem desde já a Justiça Federal (Subseção Judiciária de São 
Paulo) para dirimir qualquer dúvida resultante deste instrumento que não possa ser 
solucionada administrativamente.   
 
E, para validade do que foi pactuado pelos partícipes, firma-se este instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor.  
 
 

São Paulo, __ de ________ de 2019. 
 

 

________________________________________________________________________________ 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
      Dr. Marcos Machado Ferreira                       Dra. Danyelle Cristine Marini 
                     Presidente                                              Diretora Tesoureira 
 

 
_________________________________________________________ 

COOPERANTE 
 

 
TESTEMUNHAS 
 
Nome: _____________________________ Nome: _______________________________ 
 
R.G.: ______________________________ R.G.: _______________________________ 

 



 

 

Rua Capote Valente, 487 • Jd. América • CEP 05409-001 • São Paulo/SP  

Tel: (11) 3067-1450 • Fax: (11) 3064-8973 • www.crfsp.org.br • intimacoes@crfsp.org.br 

18 

(ANEXO II) 

 
MODELO DE REQUERIMENTO 

 
 
À Comissão de Análise 
 
O interessado abaixo qualificado requer seu credenciamento através do 
Chamamento Público nº. 02/2019, visando a celebração de Termo de Cooperação, 
objetivando a cessão não onerosa de direito de uso de software de 
dispensação eletrônica de medicamentos, a ser disponibilizado pelo CRF-SP 
aos farmacêuticos interessados.  
 
Razão Social: 
 
_______________________________________________________________ 
 
Endereço Comercial: 
 
_______________________________________________________________ 
 
CEP:    Cidade:     Estado:  
 
_________________   _____________________  _______________ 
 
 
CNPJ:  
 
_______________________________________________________________ 
 
O interessado afirma que atende a todas as exigências de habilitação constantes 
no Edital do referido certame, que aceita as condições do presente edital, sem 
restrições de qualquer natureza e se compromete a assinar o termo de convênio 
para a cessão não onerosa do direito de uso do software. 
 
 
______________________, ____ de _________________ de _________. 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Carimbo, nome, RG, CPF e assinatura). 
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(ANEXO III) 

 
DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO SOFTWARE A SER CEDIDO 

 
 
À Comissão de Análise 
 
Declaramos para os fins de direito, que somos os proprietários de software 
patenteado sob o nome ____________________________________________ 
objeto de cessão neste chamamento público de n.º 02/2019. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 
______________________, ____ de _________________ de _________. 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Carimbo, nome, RG, CPF e assinatura). 
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(ANEXO IV) 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E 
JUDICIAIS  

 
 
 
À Comissão de Análise 
 
Declaramos para os fins de direito que inexistem demandas administrativas ou 
judiciais com relação ao software de nome 
_______________________________________________________________ a 
ser cedido neste chamamento público de n.º 02/2019. 
 
Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 
______________________, ____ de _________________ de _________. 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Carimbo, nome, RG, CPF e assinatura). 
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(ANEXO V) 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
À Comissão de Análise 
 
Declaramos para os fins de direito, que, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, não permitimos ou contratamos trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 
  
Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 
______________________, ____ de _________________ de _________. 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Carimbo, nome, RG, CPF e assinatura). 
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(ANEXO VI) 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
À Comissão de Análise 
 
Declaramos para os fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas nem estamos 
suspensos em nenhum Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal, bem como 
inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação. 
 
Declaramos, ainda, que permaneceremos regulares nesses órgãos durante todo o 
período de credenciamento, sob pena de responder civil, administrativa e 
criminalmente em caso contrário. 
 
Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 
______________________, ____ de _________________ de _________. 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Carimbo, nome, RG, CPF e assinatura). 
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(ANEXO VII) 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIRIGENTES OU PARENTES 
EXERCENTES DE CARGOS PÚBLICOS 

 
 
À Comissão de Análise 
 
Declaramos para os fins de direito, que não temos como dirigente agente político 
de Poder Público ou do Ministério Público, assim como dirigente de órgão ou 
entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou 
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau. 
 
Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 
______________________, ____ de _________________ de _________. 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Carimbo, nome, RG, CPF e assinatura). 
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(ANEXO VIII) 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR 
QUALQUER MODALIDADE DE PARCERIA 

 
 
À Comissão de Análise 
 
Declaramos para os fins de direito, que não possuímos impedimentos para celebrar 
qualquer modalidade de parceria, conforme previsto no artigo 39 da Lei Federal nº 
13.019/2014. 
 
Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 
______________________, ____ de _________________ de _________. 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Carimbo, nome, RG, CPF e assinatura). 

 
 

 


