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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 9/2021 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), autarquia 

federal, órgão de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro 

de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.702.767/0001-77, com sede no Setor de Edifícios 

Públicos sul (SEPS), Quadra 702/902, conjunto B, 2º andar, Edifício General Alencastro, 

CEP 70.390-025, em Brasília (DF), por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), designada pela Portaria Pres. nº 387, de 18 de outubro de 2021, torna 

público, por meio deste edital, o credenciamento de empresas prestadoras de solução 

de intermediação de pagamento de boletos por cartão de crédito, para atender a 

demanda do CAU/BR e nas condições e descritas neste Edital e seus Anexos. 

 

EDITAL: Credenciamento 

 

OBJETO: 

 

Credenciamento de empresa especializada na 

prestação de serviços continuados ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)  e aos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 

do Distrito Federal (CAU/UF) que forneça soluções de 

meios de pagamentos e gestão com vista a possibilitar 

a realização de pagamento de boletos por meio 

eletrônico com cartões de crédito, com aceitação 

mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, 

nos recebíveis oriundos das anuidades, multas, RRT e 

das demais taxas de serviços devidas pelos respectivos 

profissionais e empresas vinculados ao CAU. 

PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL: 
24/11/2021 

PRAZO PARA 

RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS: 

Indeterminado 

MEIO DE RECEBIMENTO 

DAS PROPOSTAS: 

Enviar propostas assinadas digitalmente ao endereço 

eletrônico: licitacao@caubr.gov.br 

CONTATOS E 

INFORMAÇÕES: 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente, por meio do 

sítio www.transparencia.caubr.gov.br/chamadas. 

Demais informações e/ou questionamentos podem ser 

enviados para o e-mail licitacao@caubr.gov.br. 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e aos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) que forneça 

soluções de meios de pagamentos e gestão, autorizada pelo Banco Central do Brasil, 

com vistas a possibilitar a realização de pagamento de boletos por meio eletrônico com 

cartão de crédito, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, 

https://www.caubr.gov.br/
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nos recebíveis oriundos das anuidades, multas, RRT e das demais taxas de serviços 

devidas pelos profissionais e empresas vinculados ao CAU, sem ônus/custos para o 

Conselho.  

 

2. DO SUPORTE LEGAL  

2.1. A natureza da contratação pressupõe a realização das etapas previstas nas 

seguintes legislações: Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019, que normatiza o 

processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

TIC; Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e 

contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com fundamentação específica 

no Art. 79, inciso I, da referida lei; Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017, que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional.  

2.2. A natureza da contratação não se enquadra nas vedações expressas no Art. 3 do 

Decreto Nº 9.507, de 21 de setembro de 2018. 

 

3. DAS JUSTIFICATIVAS 

3.1. O CAU, como parte do seu processo de modernização e de acordo com seu 

planejamento estratégico, tem promovido esforços no sentido de modernizar o seu 

sistema corporativo e implementar novos processos organizacionais que possibilitem 

uma melhor integração entre todos os Conselhos de Arquitetura, e uma melhoria na 

prestação do serviço à sociedade. 

3.2. Nesse sentido, considerando a necessidade do CAU em cumprir o previsto na Lei 

nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo e que dispõe, em seu Art. 30, acerca dos recursos a serem recebidos pelos 

Conselhos, foi identificada a necessidade de oferecer novas formas de pagamentos aos 

profissionais de arquitetura e urbanismo, como uma maneira de garantir, de forma mais 

eficiente, a sustentabilidade financeira dos Conselhos. 

3.3. Atualmente o sistema de recebimento de recursos conta apenas com pagamentos 

por meio de boletos bancários emitidos através do Sistema de Informação e 

Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo - SICCAU. Após a emissão 

do título, o seu registro é realizado de forma automática, por meio de integração on-line 

entre o SICCAU e o sistema da instituição financeira. O registro da liquidação no 

SICCAU é realizado de forma manual, por meio da importação de arquivos 

disponibilizados pelo sistema da instituição financeira.  

3.4. Nesse sentido, a solução de pagamento de boletos com cartão de crédito é uma 

alternativa para que o profissional possa realizar a negociação de seus débitos de forma 

parcelada, ao mesmo tempo que realiza a quitação total do débito com o Conselho, sem 

a necessidade de emitir e liquidar boletos durante o parcelamento. A solução também 

trará economia aos Conselhos, tendo em vista a diminuição de custos com taxas 

bancárias de registro, baixa e liquidação. Ao oferecer a nova solução, o CAU terá uma 

melhoria no serviço aos seus profissionais e empresas. 

 

https://www.caubr.gov.br/
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4. DO ESTUDO DE ALCANCE AOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS DE 

ARQUITETURA 

4.1. Com o objetivo de avaliar a necessidade de implementação da solução, bem como 

verificar a possibilidade de adesão por parte dos profissionais arquitetos do CAU a uma 

nova modalidade de parcelamento, foi realizado o levantamento da receita de 

arrecadação de anuidades pessoa física de todos os 27 Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) no período de janeiro a julho do 

ano de 2021.  

4.2. O levantamento de receitas apresentou, no período avaliado, uma arrecadação total 

de anuidades de pessoa física de mais de 64 milhões de reais para um universo de mais 

de 200 mil profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo em todo o Brasil.  

4.3. Ademais, observou-se que, dos profissionais que negociaram suas anuidades de 

2021 até julho, 46% deles optaram pelo parcelamento em boletos, o equivalente a 63 

mil profissionais e empresas. Destaca-se ainda que 31% dos profissionais não quitaram 

e não negociaram suas anuidades com o conselho até o período avaliado. Desta forma, 

espera-se que a nova modalidade para o pagamento dos boletos e novas formas de 

parcelamento gerem um retorno positivo sobre estes profissionais que estão 

inadimplentes.  

4.4. Por fim, cabe ressaltar que, como o sistema de cadastro e cobrança do CAU é 

único, a solução de intermediação de pagamento de boletos por cartão de crédito será 

uma ferramenta disponível a todos os arquitetos e empresas de arquitetura do país e, 

não somente para quitação de anuidades, como também para pagamento de qualquer 

boleto seja de RRT, multas e outras taxas.  

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

5.1. Trata-se de contratação de natureza continuada, tendo em vista que caracteriza 

atividade essencial, cuja paralisação implica em prejuízo ao exercício das atividades da 

Administração. Assim, há necessidade de a atividade ser prestada mediante 

contratação de terceiros de modo permanente e estendendo-se por mais de um 

exercício financeiro. 

5.2. O credenciamento de empresa é intransferível e permanecerá aberto por tempo 

indeterminado, devendo os interessados apresentar os documentos necessários à 

habilitação. 

5.3. O interessado que tiver seus documentos rejeitados somente terá seu pedido 

reavaliado com a apresentação de novo encaminhamento e novos documentos já livres 

dos vícios anteriormente identificados e que foram impeditivos do credenciamento 

anteriormente pretendido, num prazo de 60 dias após a primeira análise. 

5.4. Os interessados, a qualquer tempo, enquanto o CAU/BR mantiver o interesse nos 

serviços objeto do presente credenciamento, poderão formalizar pretensão em se 

credenciar, desde que atendidas as exigências deste Edital. 

5.5. Poderão credenciar-se empresas legalmente constituídas, com sede no território 

nacional. 

5.6. A participação neste credenciamento importa em total e irrestrita submissão das 

proponentes às condições do edital e às exigências da legislação específica pertinente. 

https://www.caubr.gov.br/
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5.7. Não podem concorrer, direta ou indiretamente, neste credenciamento, empresas: 

a) Em estado de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, de concurso de 

credores, de dissolução ou liquidação, exceção feita àquelas que em recuperação 

judicial demonstrarem plenas condições financeiras de cumprir o objeto do presente 

credenciamento, nos termos do posicionamento do Colendo STJ. 

b) Declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as punidas com suspensão do direito 

de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal ou com o CAU/BR. 

c) Que empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz, 

a partir de 14 anos, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição 

Federal. 

5.8. Também não poderão participar do credenciamento e da execução de contrato, 

direta ou indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com: 

a) dirigente do órgão, ou entidade contratante; 

b) agente público que desempenhe função na Comissão Permanente de Licitação, ou 

atue na fiscalização, ou na gestão do contrato, ou ainda, que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

5.9. A empresa credenciada que contratar algum dos casos previstos no item 5.8 

durante a execução do contrato será descredenciada. 

 

6. DA FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Os interessados deverão apresentar suas propostas, assinadas digitalmente por 

meio de certificado digital, contendo toda a documentação exigida, através do endereço 

de e-mail licitacao@caubr.gov.br. 

6.2. O CAU/BR reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

6.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital, o CAU/BR considerará a empresa não credenciada. 

6.4. A proposta deverá ser encaminhada com identificação contendo Razão Social, 

CNPJ, Endereço, telefone e e-mail da empresa. 

 

7. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o CAU/BR 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação na futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

 

7.2. RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURÍDICA 

https://www.caubr.gov.br/
mailto:licitacao@caubr.gov.br
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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a) 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; 

b) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou 

agência; 

c) 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; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País. 

 

7.3. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

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

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

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

d) 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; 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 

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

contratual;  

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

credenciado, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

 

7.4. RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial, de acordo 

com a Lei 11.101/2005; 

b) 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; 

https://www.caubr.gov.br/
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c) 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; 

d) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 

e) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

(um), obtidos pela aplicação das seguintes 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 

 

7.5. RELATIVOS À HABILITAÇÃO TÉCNICA 

7.5.1. A empresa deverá apresentar: 

a) Comprovação de regularidade com as disposições do Sistema Financeiro Nacional, 

mediante emissão de Certidão Negativa de Relacionamento com o Sistema Financeiro; 

b) Comprovação de que é autorizado como subadquirentes/empresa facilitadora por 

instituição credenciadora supervisionada e homologada pelo Banco Central do Brasil, 

podendo processar pagamentos, inclusive parcelados, mediante uso de cartões de 

crédito ou débito normalmente aceitos no mercado financeiro; 

c) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços compatíveis com o objeto 

desta contratação, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado; 

d) Comprovação, através de apresentação de Certificação expedida por empresa de 

auditoria oficialmente credenciada pelo PCI-DSS-Payment Card Industry Data Security 

Standards, de que a empresa opera em plena conformidade com os padrões por ele 

estabelecidos. 

7.5.2. A documentação relacionada não elimina a necessidade de outros documentos, 

em função das peculiaridades de cada caso, podendo ser concedido prazo para a 

apresentação de documentação complementar pelos proponentes; 

 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO A SER PRESTADO 

8.1. A empresa credenciada deverá fornecer plataforma para que seja possível realizar 

https://www.caubr.gov.br/
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o pagamento dos boletos emitidos pelo Conselho por meio de cartão de crédito, à vista 

ou com parcelamento. 

8.2. O CAU/BR deverá realizar as alterações no SICCAU necessárias para o 

redirecionamento do profissional para a plataforma da empresa contratada. 

8.3. A empresa credenciada deverá fornecer todo o suporte para a interação entre os 

sistemas, disponibilizando todas as informações solicitadas pela equipe técnica do 

CAU/BR, bem como disponibilizando canal de atendimento exclusivo para o Conselho 

e para suporte durante a realização de testes. 

8.4. O sistema da empresa credenciada deverá aceitar transações, no mínimo, das 

bandeiras de cartão de crédito previstas no objeto. 

8.5. A empresa credenciada será responsável por quitar em D+1, após a aprovação 

da transação pelo emissor do cartão, o valor total do(s) débito(s) indicados no boleto. 

8.6. A empresa deverá disponibilizar relatório periódico para conferência das 

transações efetuadas nos períodos diário e mensal, separadas entre crédito à vista e 

parcelado por número de parcelas, para apuração e conciliação do valor a ser recebido. 

8.7. A empresa credenciada deverá prestar todo o suporte técnico para solução de 

problemas que surgirem durante a execução do contrato, sem ônus/custos e no prazo 

máximo de 24 horas. 

8.8. A empresa credenciada deverá observar os prazos e condições estabelecidas 

para cumprimento das obrigações pactuadas. 

8.9. A empresa credenciada deverá assegurar o sigilo e a confidencialidade das 

informações, dados ou especificações a que tiver acesso, ou que porventura venha a 

conhecer, relacionadas ao objeto da contratação, obrigando-se, no caso de eventual 

violação e divulgação, inclusive por atos de seus servidores ou de terceiros, a ressarcir 

perdas e danos. 

8.10. A empresa credenciada deverá manter durante toda a execução do termo de 

credenciamento, as condições de habilitação e qualificação exigidas. Também deverá 

promover a manutenção de todos os canais disponibilizados para a execução dos 

serviços. 

8.11. Independente do canal utilizado, é de responsabilidade da empresa credenciada 

realizar as devidas validações quanto a habilitação do cartão de crédito, existência de 

saldo, possibilidade de parcelamento e data limite junto às operadoras de cartão de 

crédito. 

8.12. A empresa credenciada deverá, em sua composição de taxa, incluir qualquer valor 

necessário ao funcionamento completo da solução, desde que esta informação fique 

clara ao contratante. 

8.13. O prazo para disponibilização dos ambientes tecnológicos e toda a documentação 

necessária à adequação do SICCAU será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir 

da formalização do credenciamento. 

8.14. Todas as atividades envolvidas serão acompanhadas e validadas por analistas 

técnicos do Contratante. 

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO 

9.1. O credenciamento tem por objetivo a contratação do serviço sem ônus/custos ao 

https://www.caubr.gov.br/
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CAU/BR, entretanto, para atender ao interesse da administração e surtir efeito positivo 

aos profissionais e empresas vinculados ao Conselho, as empresas interessadas 

deverão apresentar proposta de tarifas dentro dos tetos que foram apurados com base 

na pesquisa de preços de mercado realizada pelo CAU/BR: 

 

Parcelamento Taxa (% a.m) 

Crédito (1x) 4,90 % 

2x 5,46 % 

3x 4,39% 

4x 3,72% 

5x 3,30% 

6x 3,01% 

7x 2,98% 

8x 2,80% 

9x 2,72% 

10x 2,58% 

11x 2,35% 

12x 2,29% 

 

9.2. Serão credenciadas todas as empresas que apresentem taxas até o teto estipulado 

e que atendam aos demais requisitos deste Edital. 

9.3. Para que se mantenha a competitividade, as empresas credenciadas poderão 

atualizar os valores das taxas durante a vigência do credenciamento, desde que os 

valores estejam abaixo do teto estipulado nesse Edital e mediante formalização entre 

as partes. 

9.4. A tabela com as tarifas limites poderá sofrer alteração caso a equipe técnica 

responsável da contratante apure que a situação econômica nacional e a definição da 

taxa de juros do país estejam interferindo consideravelmente as taxas praticadas nos 

serviços objeto deste edital. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O CAU/BR realizará o julgamento das propostas em até 10 (dez) dias úteis após 

o envio, promovendo individualmente a análise da documentação das empresas e o 

credenciamento. 

10.2. Em caso de mais de uma empresa apresentar condições de habilitação, todas 

assinarão o Termo de Credenciamento, sem qualquer distinção. 

10.3. O CAU/BR será responsável por promover todos os atos necessários ao 

julgamento e credenciamento das empresas, emitindo decisão fundamentada quanto 

ao credenciamento ou não das pretendentes. 

 

https://www.caubr.gov.br/
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11. DOS CASOS DE DESCREDENCIAMENTO 

11.1. O descredenciamento poderá ser realizado pelo CAU/BR quando: 

a) O credenciado deixar de cumprir qualquer cláusula e condições estabelecidas no 

Termo de Credenciamento; 

b) O credenciado praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem 

vantagem ilícita; 

c) Ficar evidenciada a incapacidade do credenciado de cumprir as obrigações 

assumidas devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 

d) No caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua 

dissolução ou falecimento de todos os sócios; 

e) Caso a empresa credenciada contrate algum dos casos previstos no item 5.8 do 

Edital; 

f) Cometa atraso superior à 15 (quinze) dias, conforme previsto no Item 10.3.2 do 

Termo de Credenciamento. 

11.2. O descredenciamento poderá ser realizado pelo CAU/BR quando entender não 

mais ser viável a manutenção dos serviços objetos do credenciamento, mediante aviso 

prévio formal com prazo de 30 (trinta) dias. 

11.3. O descredenciamento poderá ser realizado pelo credenciado mediante solicitação 

escrita e devidamente justificada ao CAU/BR, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias. 

 

12. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

12.1. Homologado o Termo de Credenciamento – Anexo I, o CAU/BR convocará o 

representante legal da(s) credenciada(s) para assinatura do termo. A assinatura deve 

ser realizada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 

mediante justificativa escrita apreciada pelo CAU/BR. 

12.2. Em caso de recusa e/ou atrasos injustificados, a empresa deverá reapresentar os 

documentos após 60 dias, conforme disposto no item 4.3 deste Edital. 

12.3. O Edital e seus anexos, bem como a proposta da credenciada, integrarão o termo 

de credenciamento a ser firmado, independentemente de transcrição. 

 

13. DA VIGÊNCIA 

13.1. O termo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, por interesse das partes. 

 

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

14.1. É facultado ao CAU/BR ou à autoridade competente, em qualquer fase do 

credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. 

14.2. Fica assegurado ao CAU/BR o direito de revogar este edital de credenciamento, 

em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação. 

14.3. O edital será publicado na página eletrônica https://transparencia.caubr.gov.br/ . 

https://www.caubr.gov.br/
https://transparencia.caubr.gov.br/
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14.4. Informações e/ou esclarecimentos complementares a respeito de cláusulas e/ou 

condições do edital serão fornecidos pelo CAU/BR através do e-mail: 

licitacao@caubr.gov.br . 

14.5. Aos casos não previstos aplicar-se-ão, supletivamente, além de outras 

disposições da Lei 14.133/2021, os preceitos de direito público, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado pertinentes. 

14.6. O CAU/BR disponibilizará em seu sítio da rede mundial de computadores os links 

especificados pelas empresas credenciadas para acesso remoto dos contribuintes às 

plataformas de operacionalização dos pagamentos. 

14.7. O Ato Declaratório nº 12, de 20 de novembro de 2019, que fixa os valores de 

anuidades, da taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e das taxas de 

emissão de carteira profissional, está publicado no seguinte endereço eletrônico: 

https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/atodeclaratorio12.pdf. 

 

Brasília (DF), 24 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

MARCOS CAMILO 

Presidente da CPL do CAU/BR 

 

 

 

  

https://www.caubr.gov.br/
mailto:licitacao@caubr.gov.br
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/atodeclaratorio12.pdf
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ANEXO I – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Das Partes: 

 

I – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), autarquia 

federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 

2010, inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXXX, com sede no XXXX, em Cidade, Estado, 

CEP XXXX, representado neste ato pela Presidente, NOMEAR, nacionalidade, 

profissão, portador da Carteira de Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº 

XXX, residente e domiciliado em Cidade, Estado, doravante designado CAU/BR ou 

CREDENCIADOR; 

 

II – CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX, Cidade, Estado, CEP XXXX, 

representada neste ato pelo Cargo, NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da 

Carteira de Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e 

domiciliado em Cidade, Estado, doravante designada CREDENCIADA; 

 

RESOLVEM, tendo em vista o constante no Processo Eletrônico NUP 

00146.000369/2021-09, celebrar o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, para 

permitir, a título gratuito, a interação entre os sitemas do CREDENCIADOR e da 

CREDENCIADA, através do qual este último obterá os valores devidos pelos 

contribuintes, pessoas físicas e/ou jurídicas, para permitir o pagamento dos títulos a 

vista ou parcelado, em conformidade e condições descritas a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente credenciamento é firmado com amparo do art. 79, inciso I da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, vinculando-se ao presente termo, como se nele 

estivessem transcritos de forma integrante e inseparável:  

1.1.1. Edital de Chamada Pública nº 9/2021;  

1.1.2. Proposta da credenciada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO 

2.1. Credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços continuados 

ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e aos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) que forneça 

soluções de meios de pagamentos e gestão, autorizada pelo Banco Central do Brasil, 

com vistas a possibilitar a realização de pagamento de boletos por meio eletrônico com 

cartão de crédito, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, 

nos recebíveis oriundos das anuidades, multas, RRT e das demais taxas de serviços 

devidas pelos profissionais e empresas vinculados ao CAU, sem ônus/custos para o 

Conselho. 

 

https://www.caubr.gov.br/
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES 

3.1. O presente Termo é celebrado a título gratuito, não implicando compromissos nem 

obrigações financeiras do CAU/BR com a CREDENCIADA, bem como não gera direito, 

de uma parte à outra, a indenizações, contraprestações pecuniárias, ressarcimentos 

e/ou reembolsos. 

3.2 Os recursos pagos pelos profissionais com intermédio da CREDENCIADA 

deverão ser repassados ao CAU/BR por meio da quitação, em D+1, do título bancário 

emitido. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS TAXAS A SEREM APLICADAS AOS PROFISSIONAIS 

4.1. As taxas aplicadas pela CREDENCIADA serão: 

Parcelamento Taxa (% a.m.) 

Crédito (1x)  

2x  

3x  

4x  

5x  

6x  

7x  

8x  

9x  

10x  

11x  

12x  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1 O termo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, por interesse das partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO A SER PRESTADO 

6.1 A CREDENCIADA deverá fornecer plataforma para que seja possível realizar o 

pagamento dos boletos emitidos pelo Conselho por meio de cartão de crédito, à vista 

ou com parcelamento. 

6.2 A alternativa de pagamento estará disponível a qualquer hora, tanto para pessoas 

físicas quanto para pessoas jurídicas, no site do CAU/BR. 

6.3 O CAU/BR deverá realizar as alterações no SICCAU necessárias para o 

redirecionamento do profissional para a plataforma da empresa credenciada. 

6.4 A plataforma da CREDENCIADA deverá identificar o débito do profissional e 

permitir que o usuário realize as seguintes operações: 

6.4.1 indicar o número de parcelas, tendo ciência dos juros cobrados e do valor total a 

https://www.caubr.gov.br/
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ser pago; 

6.4.2 concretizar o pagamento, inserindo na web os dados do cartão; 

6.4.3 acessar o comprovante do pagamento na própria plataforma e/ou informar o 

número de seu celular e/ou endereço eletrônico para recebimento. 

6.5 O sistema da CREDENCIADA deverá aceitar transações, no mínimo, das 

bandeiras de cartão de crédito previstas no objeto. 

6.6 Não existe obrigatoriedade de que o usuário seja o titular do cartão de crédito, 

uma vez que o uso da senha, que é pessoal e intransferível, garante a integridade da 

operação. 

6.7 A CREDENCIADA será responsável por quitar em D+1, após a aprovação da 

transação pelo emissor do cartão, o valor total do(s) débito(s) indicados no boleto. 

6.8 A CREDENCIADA publicará um portal exclusivo com as características do 

CAU/BR para consulta e impressão dos comprovantes de pagamentos. 

6.9 Para as operações realizadas fora do expediente bancário, a quitação definitiva 

das transações será concretizada no primeiro dia útil posterior. 

6.10 A CREDENCIADA deverá fornecer todo o suporte para a interação entre os 

sistemas, disponibilizando todas as informações solicitadas pela equipe técnica do 

CAU/BR, bem como disponibilizando canal de atendimento exclusivo para o Conselho 

e para suporte durante a realização de testes. 

6.11 A CREDENCIADA deverá disponibilizar relatório periódico para conferência das 

transações efetuadas nos períodos diário e mensal, separadas entre crédito à vista e 

parcelado por número de parcelas, para apuração e conciliação do valor a ser recebido. 

6.12 A CREDENCIADA deverá prestar todo o suporte técnico para solução de 

problemas que surgirem durante a execução do credenciamento, sem ônus/custos e no 

prazo máximo de 24 horas. 

6.13 A CREDENCIADA deverá observar os prazos e condições estabelecidas para 

cumprimento das obrigações pactuadas. 

6.14 A CREDENCIADA deverá assegurar o sigilo e a confidencialidade das 

informações, dados ou especificações a que tiver acesso, ou que porventura venha a 

conhecer, relacionadas ao objeto do credenciamento, obrigando-se, no caso de 

eventual violação e divulgação, inclusive por atos de seus servidores ou de terceiros, a 

ressarcir perdas e danos. 

6.15 A CREDENCIADA deverá manter durante toda a execução do termo de 

credenciamento, as condições de habilitação e qualificação exigidas. Também deverá 

promover a manutenção de todos os canais disponibilizados para a execução dos 

serviços. 

6.16 Independente do canal utilizado, é de responsabilidade da CREDENCIADA 

realizar as devidas validações quanto a habilitação do cartão de crédito, existência de 

saldo, possibilidade de parcelamento e data limite junto às operadoras de cartão de 

crédito. 

6.17 A CREDENCIADA deverá, em sua composição de taxa, incluir qualquer valor 

necessário ao funcionamento completo da solução. 

6.18 O prazo para disponibilização dos ambientes tecnológicos e toda a documentação 

necessária à adequação do SICCAU será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir 

https://www.caubr.gov.br/
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da formalização do credenciamento. 

6.19 Todas as atividades envolvidas serão acompanhadas e validadas por analistas 

técnicos do CAU/BR. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADORA 

7.1 Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados pela CREDENCIADA e necessários ao desenvolvimento das 

atividades relativas às obrigações assumidas. 

7.2 Acompanhar e fiscalizar o objeto do credenciamento por meio de agente 

designado, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas.  

7.3 Notificar a CREDENCIADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias. 

7.4 Manter arquivado, junto ao processo administrativo, toda a documentação 

referente ao credenciamento 

7.5 Notificar a CREDENCIADA, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, 

garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

7.6 Acompanhar as etapas do processo, garantindo que sua realização se dê em 

conformidade com o que foi pactuado por ocasião do credenciamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

8.1 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos 

serviços a serem executados não podendo invocar posteriormente desconhecimento 

para cobrança de serviços extras.  

8.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas no credenciamento, sem qualquer ônus ao CAU/BR.  

8.3 Executar os serviços conforme especificações da proposta comercial e do Edital 

de Chamada Pública nº 9/2021, vinculados ao presente credenciamento, alocando 

profissionais capacitados e em quantidade suficiente ao perfeito cumprimento das 

obrigações assumidas, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos 

necessários. 

8.4 Promover tempestivamente a organização técnica e administrativa dos serviços, 

de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram este credenciamento. 

8.5 Submeter previamente, por escrito, a CREDENCIADORA, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações 

originais. 

8.6 A CREDENCIADA responderá por quaisquer prejuízos ou danos, por culpa ou 

dolo, causados por seus empregados ou prepostos ao CAU/BR e/ou a terceiros, em 

decorrência da prestação dos serviços, seja a que título for. O CAU/BR estipulará prazo 

para a devida reparação, a depender da gravidade e extensão dos danos. 

 

 

https://www.caubr.gov.br/
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CLÁUSULA NONA – DO DESCREDENCIAMENTO 

9.1 O descredenciamento poderá ser realizado pelo CAU/BR, sem aviso prévio, 

quando: 

9.1.1 O credenciado deixar de cumprir qualquer cláusula e condições estabelecidas 

no Termo de Credenciamento; 

9.1.2 O credenciado praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para 

outrem vantagem ilícita; 

9.1.3 Ficar evidenciada a incapacidade do credenciado de cumprir as obrigações 

assumidas devidamente caracterizadas em relatório; 

9.1.4 No caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua 

dissolução ou falecimento de todos os sócios. 

9.2 O descredenciamento poderá ser realizado pelo CAU/BR quando entender não 

mais ser viável a manutenção dos serviços objetos do credenciamento, mediante aviso 

prévio formal com prazo de 30 (trinta) dias. 

9.3 O descredenciamento poderá ser realizado pelo credenciado mediante solicitação 

escrita e devidamente justificada ao CAU/BR, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

10.1 Comete infração administrativa a CREDENCIADA que: 

10.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência do credenciamento; 

10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3 Falhar ou fraudar na execução do credenciamento; 

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; ou 

10.1.5 Cometer fraude fiscal. 

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste credenciamento, a Administração 

pode aplicar à CREDENCIADA as seguintes sanções: 

10.2.1 advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

10.2.2 descredenciamento, em caso de reincidência. 

10.3 Pela falta de repasse a CREDENCIADORA dos recursos recebidos pelos 

profissionais para quitação dos boletos, a CREDENCIADA poderá sofrer as seguintes 

sanções: 

10.3.1 multa de 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor não repassado, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. 

10.3.2 descredenciamento, em caso de atraso superior à 15 (quinze) dias. 

10.4 Pela falha ou fraude na execução do credenciamento, comportamento inidôneo 

ou fraude fiscal, as seguintes sanções: 

10.4.1 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

10.4.2 sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, 

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

https://www.caubr.gov.br/
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10.4.3 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados. 

10.5 Também ficam sujeitas às penalidades da Lei 14.133/2021, as empresas ou 

profissionais que: 

10.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CREDENCIADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei 

nº 9.784, de 1999. 

10.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CREDENCIADORA serão 

recolhidas em favor do CAU/BR, ou ainda, quando for o caso, serão cobrados 

judicialmente. 

10.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

10.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1 A execução do credenciamento será acompanhada e fiscalizada por agente 

designado, compreendendo-se no acompanhamento e na fiscalização:  

11.1.1 Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências 

sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados;  

11.1.2 Levar ao conhecimento do representante da CREDENCIADA qualquer 

irregularidade fora de sua competência; 

11.1.3 Exigir da CREDENCIADA todas as providências necessárias à boa execução 

do credenciamento, anexando aos autos do processo cópias dos documentos escritos 

que comprovem as solicitações de providências;  

11.1.4 Acompanhar os serviços executados e indicar as ocorrências;  

11.2 O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da 

CREDENCIADA nem conferirão ao CAU/BR responsabilidade solidária ou subsidiária, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e/ou informações incorretas 

na execução dos serviços credenciados.  

11.3 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CAU/BR, 

encarregado da fiscalização do credenciamento, deverão ser prontamente atendidas 

pela CREDENCIADA, ou, na impossibilidade, justificada por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA  

12.1 É vedada a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e/ou obrigações 

https://www.caubr.gov.br/
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inerentes a este credenciamento, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa 

autorização da outra.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TOLERÂNCIA/NOVAÇÃO 

13.1 A tolerância não enseja em novação, sendo que qualquer alteração, por mais 

simples que seja, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre as partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  

14.1 A CREDENCIADA fica desde já expressamente autorizada pelo CAU/BR a realizar 

ações promocionais de forma a atrair os interessados pelo produto ofertado, sem 

qualquer tipo de ônus para o CAU/BR. 

14.2 O presente credenciamento não transfere tecnologia, e continuarão sendo de 

titularidade  única e exclusiva da CREDENCIADA os sistemas, subsistemas e 

derivações da solução em meios de pagamentos apresentada neste credenciamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

15.1 O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, 

Seção Judiciária do Distrito Federal. E por estarem acordes as partes, por seus 

representantes legais, firmam o presente Termo em duas vias de igual teor e forma. 

 

Brasília (DF), XX de XXXXXXX  de 2021. 

 

CREDENCIADOR: 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

 

NOMEAR 

Cargo 

 

 

CREDENCIADA: 

 

 

NOMEAR 

Cargo 

https://www.caubr.gov.br/
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