PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR
(Processo Administrativo n.º 278/2016)
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, por intermédio
de sua pregoeira e equipe de apoio, designados pelas Portarias PRES nº 192, de 26 de junho
de 2017, e nº 204, de 13 de outubro de 2017, torna público e faz comunicar aos que interessar
possa que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto
nº 3.555, de 2000, e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 1993, assim como à legislação
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e em seus Anexos.
Data da sessão: 07 de maio de 2018
Horário: 10h00 (Horário de Brasília – DF)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
CAPÍTULO 1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de prestação de serviço de contact center ativo e receptivo para atendimento aos
profissionais arquitetos e urbanistas, sociedades empresárias e usuários de serviços
profissionais vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR
e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAU/UF,
com 16 (dezesseis) posições de atendimento (PAs), compreendendo 1 (um) supervisor(a)
técnico arquiteto (a) e urbanista e 1 (um) analista de base e qualidade, por meio do serviço
telefônico 0800 e 4007, chat, e-mail, backoffice, Portal da Ouvidoria, Envio/Recebimento de
SMS, Auxílio Remoto, consoante especificações do Termo de Referência, Anexo I deste
Edital.
CAPÍTULO 2. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
2.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio eletrônico do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), www.caubr.gov.br, ou solicitado ao pregoeiro
ou equipe de apoio na sede do Conselho, no horário de 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00,
mediante pagamento pelas cópias reprográficas.
2.2. Se por qualquer motivo não houver expediente no CAU/BR no dia agendado para
abertura da sessão pública, esta ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil
seguinte, no mesmo horário, independente de comunicação.
2.3. Das decisões do pregoeiro dar-se-á publicidade no sítio eletrônico do CAU/BR, salvo em
relação àquelas cuja publicação e ciência puderem ser feitas diretamente aos licitantes
participantes da sessão pública, principalmente, quanto ao resultado de:
2.3.1. Julgamento da licitação,
2.3.2. Recursos porventura interpostos.
2.4. Os esclarecimentos e decisões quanto à impugnação e recursos serão divulgados no sítio
eletrônico do CAU/BR, www.caubr.gov.br, quando houver impossibilidade de fazê-lo no
Comprasnet.

2.5. A participação na licitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital
importa em total e irrestrito conhecimento e aceitação das condições estatuídas, ou seja, de
que os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posterior
reclamação.
2.6. Os licitantes deverão observar o disposto no subitem 2.3, sob pena de arcar com os
prejuízos decorrentes da inobservância das publicações oficiais.
2.7. O Termo de Referência é parte integrante deste Edital, como se transcrito estivesse.
CAPÍTULO 3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR),
a saber:
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.003 – Call Center
Centro de Custo: 4.02.08.004 - ATIVIDADE - Gestão da Coordenadoria da RIA
CAPÍTULO 4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. 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.
4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.
4.3. 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.
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
CAPÍTULO 5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
5.1. Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a todas as
exigências estabelecidas e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
5.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao CAU/BR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4. Não poderão participar desta licitação os seguintes interessados:

5.4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o CAU/BR,
durante o prazo da sanção aplicada;
5.4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
5.4.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;
5.4.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
5.4.5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
5.4.6. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial;
5.4.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
5.4.8. Dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive familiares, na forma
prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
5.5. As demais condições para participação neste certame licitatório estão consignadas no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
CAPÍTULO 6. DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4. 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.
6.5. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global da
proposta, já considerados e inclusos todos custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.
6.5.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para
o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.5.2. O licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema, a descrição do serviço
ofertado.
6.5.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.
6.5.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos 14 (quatorze) anos.
6.5.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei.
6.5.6. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no
campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à
contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.
6.5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital e no Termo de Referência.
6.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.6.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
6.6.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.7. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.7.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Todas as especificações do objeto
contidas na proposta vinculam a Contratada.
CAPÍTULO 7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.1.1. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.2. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
CAPÍTULO 8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, desde logo e
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital ou contenham vícios insanáveis ou ilegalidades.
8.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances

CAPÍTULO 9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do horário e valor consignados no registro de cada lance.
9.1.1. O lance ofertado deverá ser referente ao valor global do contrato.
9.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
9.3. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
9.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
9.6. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.
9.7. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
9.8. No caso de a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
9.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
9.10. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a fase de lances.
9.11. Após a fase de lances, em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei Complementar
nº 123/06, que assegura preferência de contratação como critério de desempate técnico, caso
a proposta mais bem classificada não tenha sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço, proceder-se-á da
seguinte forma:
9.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, apresentar uma última
oferta, necessariamente inferior àquela apresentada pela primeira colocada, situação em que,
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
9.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma determinada anteriormente, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese de microempresas e empresas de pequeno porte, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
9.11.4. Na hipótese da não contratação nos termos do subitem 9.11, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

CAPÍTULO 10. DA NEGOCIAÇÃO
10.1
O pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação.
10.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
CAPÍTULO 11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
11.2. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, acompanhada da planilha de preços (conforme modelo
apresentado no Anexo I-C do Termo de Referência, Anexo I deste Edital), observadas as
demais condições relacionadas no Capítulo 9 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital,
no prazo de 3 (três) horas, contado da convocação efetuada pelo pregoeiro por meio da opção
“Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
11.2.1. A partir da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, relativa ao envio de
documentos de habilitação complementares, poderá ser usado (caso não seja possível enviálos
pelo
sistema
Comprasnet),
preferencialmente,
o
endereço
eletrônico
licitacao@caubr.gov.br, ou outros meios, conforme Instrução Normativa nº 1, de 26 de março
de 2014, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG.
11.3. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, os quais
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias, na sede do CAU/BR, conforme
subitem 11.3.2.
11.3.1. O prazo para a entrega dos documentos poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo pregoeiro.
11.3.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao Setor de Compras do CAU/BR, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 2,
Bloco C, Entrada 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409, CEP 70.300-902, Brasília (DF).
11.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital e no Termo
de Referência.
11.5. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações
técnicas do objeto.
11.6. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
CAU/BR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
11.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.8. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e

instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.
11.9. Não serão aceitas propostas com valores unitários e global superiores aos estimados
ou com preços manifestamente inexequíveis.
11.9.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no item 9.4
do Anexo VII-A, da SEGES/MPDG IN. 5, de 2017.
11.10. O CAU/BR poderá realizar diligências objetivando comprovar a veracidade das
informações prestadas pelo licitante. Caso fique caracterizada atitude inidônea do licitante,
esse estará sujeito às penalidades previstas em lei.
11.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
CAPÍTULO 12. DA HABILITAÇÃO
12.1. As disposições inerentes à habilitação (Qualificação Técnica; Qualificação econômicofinanceira; Regularidade fiscal e trabalhista; Declarações e Habilitação Jurídica) constam do
Capítulo 31 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e demais disposições aplicáveis.
CAPÍTULO 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, 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.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) e do sítio oficial deste
Conselho.
CAPÍTULO 14. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o pregoeiro a adjudicar o objeto
ao licitante vencedor.
14.1.2. O pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

14.1.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.1.4. Para efeito do disposto no art. 109, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993, fica a vista do
respectivo processo administrativo franqueada aos interessados.
14.2. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão
apreciados pelo Presidente do CAU/BR.
14.3. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO 15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1.
O objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, salvo quando houver interposição de recurso, hipótese em que a adjudicação
caberá à autoridade competente para homologação, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
15.2.
A homologação do Pregão compete ao Presidente do CAU/BR.
15.3.
O objeto do Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor.
CAPÍTULO 16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
16.1. A garantia de execução do contrato será regida pelo disposto no Capítulo 32 do Termo
de Referência, Anexo I deste Edital.
CAPÍTULO 17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
17.1. Após a homologação do resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para
assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, para assinar o Contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e
Anexos.
17.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderá, em situação excepcionalíssima, ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora em
até 48h (quarenta e oito horas), a contar do recebimento da comunicação, desde que ocorra
motivo relevante e aceito pelo CAU/BR.
17.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “online” ao SICAF, cujo
resultado será anexado aos autos do processo.
17.2.1.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena
de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
17.3. Na celebração do contrato serão exigidas as mesmas condições de habilitação.
17.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de seu recebimento.
17.5. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.6. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 30 (trinta) meses,
contado da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração e sob condições
vantajosas, ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo, nos termos do inciso II
do art. 57, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
17.7. Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá ser aplicada ao contratado as
sanções de que tratam os arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993, garantidos o contraditório e a
ampla defesa, bem como as sanções e penalidades previstas neste Termo de Referência.
CAPÍTULO 18. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de acompanhamento e de fiscalização do contrato estão previstos no
Capítulo 26 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
CAPÍTULO 19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos Capítulos 33 e
34 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
CAPÍTULO 20. DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento será efetuado pela Contratante segundo as condições estabelecidas no
Capítulo 30 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
CAPÍTULO 21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. As sanções a serem aplicadas ao licitante obedecerão ao disposto no Capítulo 25 do
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
CAPÍTULO 22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licitacao@caubr.gov.br.
22.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
22.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
22.4. 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 para o endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br.
22.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
22.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
disponibilizados no sistema eletrônico e entranhados nos autos do processo licitatório,
permanecendo disponíveis para consulta por qualquer interessado.

CAPÍTULO 23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Ao Presidente do CAU/BR compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
23.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
23.1.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
23.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de informações ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classificação e habilitação.
23.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
23.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos no julgamento do Pregão.
23.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensandose o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
23.6. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15
de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno
porte.
23.7. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital,
prevalecerão as últimas.
23.8. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência do CAU/BR, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520, de
2002.
23.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.10. 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.
23.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
23.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
23.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.14.1. ANEXO I – Termo de Referência e seus anexos;
23.14.2. ANEXO II – Modelo de declaração de habilitação (poderá ser substituída pela
declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico);

23.14.3. ANEXO III – Modelo de declaração de trabalho do menor (poderá ser substituída pela
declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico);
23.14.4. ANEXO IV – Modelo de declaração de idoneidade;
23.14.5. ANEXO V – Modelo de declaração para ME e EPP – Poderá ser substituída pela
declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico;
23.14.6. ANEXO VI – Minuta de contrato.
23.15. Sempre que o sistema de pregão eletrônico disponibilizar as declarações citadas, o
licitante poderá utilizar as opções pelo meio eletrônico.

Brasília, 20 de abril de 2018.

RICARDO FRATESCHI
Gerente Administrativo do CAU/BR

Processo Administrativo nº 278/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

CAPÍTULO 1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de prestação de
serviço de contact center ativo e receptivo para atendimento aos profissionais arquitetos e
urbanistas, sociedades empresárias e usuários de serviços profissionais vinculados ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAU/UF, com 16 (dezesseis)
posições de atendimento (PAs), compreendendo 1 (um) supervisor(a) técnico arquiteto (a)
e urbanista e 1 (um) analista de base e qualidade, por meio do serviço telefônico 0800 e
4007, chat, e-mail, backoffice, Portal da Ouvidoria, Envio/Recebimento de SMS, Auxílio
Remoto, conforme as especificações descritas neste termo de referência e anexos.
1.2. São partes integrantes deste Termo de Referência:
1.2.1. Anexo I-A: Estimativa de Quantitativo de Licenças de software CRM para o CAU/BR e
para os CAU/UF;
1.2.2. Anexo I-B: Quantitativo de Ligações para a Central de Atendimento (2012-2017);
1.2.3. Anexo I-C: Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços;
1.2.4. Anexo I-D: Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
CAPÍTULO 2. DO OBJETIVO GERAL
2.1. A contratação em tela tem como objetivo viabilizar o atendimento institucional do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), disponibilizando um serviço de
qualidade aos usuários que buscam esclarecimentos e informações que são de competências
deste Conselho.
CAPÍTULO 3. DO OBJETIVO ESPECÍFICO
3.1. A concentração dos serviços (descritos no objeto deste Termo de Referência) em uma
central de atendimento é uma estratégia que tem por objetivo específico promover a melhoria
na gestão pública e, principalmente aos cidadãos, arquitetos e urbanistas e empresas de
arquitetura, aprimorando os seguintes aspectos:
3.1.1. Excelência no atendimento;
3.1.2. Foco no cidadão;
3.1.3. Maior acessibilidade;
3.1.4. Integração e compartilhamento informacional;
3.1.5. Ganho de escala, em decorrência da centralização;
3.1.6. Atendimento de diversas Instituições – CAU/BR e CAU/UF;
3.1.7. Melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos;
3.1.8. Intenso controle de qualidade realizado diariamente;
3.1.9. Mapeamento das principais demandas recorrentes, principalmente dos(as)
arquitetos(as);

3.1.10. Continuidade na formação de banco de dados;
3.1.11. Índices de satisfação dos cidadãos atendidos;
3.1.12. Fortalecimento da imagem institucional, disponibilizando um serviço de alta qualidade
e desempenho;
3.1.13. Maior controle financeiro dos gastos públicos;
3.1.14. Tomada de decisões fundamentadas em dados estatísticos e visão global do
processo;
3.1.15. Maior eficiência na solução dos problemas apresentados pela população,
principalmente pelos(as) arquitetos(as);
3.1.16. Eliminação de esforços duplicados entre as equipes de atendimento dos CAU/UF e
das distintas interpretações das Resoluções, Deliberações, Portarias, etc.
CAPÍTULO 4. DOS CONCEITOS E SIGLAS DESTE PROJETO E TERMO DE REFERÊNCIA
4.1. CAQ – Central de Atendimento Qualificado – compreende os serviços de atendimento via
telefone, ativo e receptivo, chat, e-mail, backoffice, atendimento remoto;
4.2. CAU/BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;
4.3. CAU/UF – Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal;
4.4. CRM – Customer Relatioship Management - termo usado para o gerenciamento do
relacionamento com o cliente ou ainda um sistema integrado de gestão com foco no cliente,
que reúne vários processos/tarefas de uma forma organizada e integrada;
4.5. CSC-CAU – Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo;
4.6. DAC – Distribuidor Automático de Chamadas;
4.7. OUVIDORIA do CAU/BR - unidade organizacional (Inciso V, Art. 6º do Anexo à
Resolução CAU/BR Nº 33, de 6 de setembro de 2012) e setor independente que se reporta
diretamente ao Presidente do Conselho;
4.8. PABX - Private Automatic Branch Exchange – aparelho que possibilita a troca automática
de ramais sem a intervenção de um operador ou telefonista;
4.9. RIA – Rede Integrada de Atendimento – Coordenadoria do CAU/BR responsável pela
elaboração, fiscalização e parte dos serviços descritos ao longo deste Termo de Referência;
4.10. SICCAU - Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo - sistema único para todo o País como forma de garantir a uniformidade de
procedimentos em todos os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo;
4.11. SLA – Service Level Agreement – Acordos de Nível de Serviço;
4.12. URA – Unidade de Resposta Audível.
CAPÍTULO 5. DA JUSTIFICATIVA
5.1. A pretensa contratação está relacionada com a necessidade de dar suporte e
orientação aos profissionais e empresas vinculados ao CAU/BR e aos CAU/UF e aos
usuários e interessados nos serviços de arquitetura e urbanismo sujeitos à disciplina,
orientação e fiscalização desses Conselhos, compostos de métodos e processos de gestão
alinhados às melhores práticas do mercado e que se utilizam de tecnologias que permitem o
efetivo controle, geração e extração de informações gerenciais para a tomada de decisões e
para um atendimento de qualidade.
5.2. Os serviços de contact center destinam-se a esclarecer dúvidas e prestar informações
acerca das competências institucionais dos CAU/BR e CAU/UF, da cobrança de anuidade e
taxas, da formalização de registros profissionais e de empresas, do fornecimento de certidões

e outros documentos e sobre o banco de dados de acervo técnico no espectro da alçada da
instituição. Nesse sentido, o contact center prestará, dentre outras que venham a ser
agregadas em função da demanda, informações e orientações sobre as matérias a seguir:
5.2.1. Alteração de telefones e e-mails;
5.2.2. Certidão de Acervo Técnico sem atestado (CAT);
5.2.3. Certidão de Registro de Empresas;
5.2.4. Certidão de Registro e Quitação (CRQ)
5.2.5. Certidão de Registro Profissional;
5.2.6. Cobrança de anuidade e taxas (anuidade e RRT);
5.2.7. Eleições do CAU/BR e dos CAU/UF;
5.2.8. Especificações da Lei nº 12.378/10 e respectivas resoluções;
5.2.9. Informações sobre carteiras – rastreamento, requisitos para 1ª e 2ª vias;
5.2.10. Informações sobre Plano de Saúde oferecido aos Profissionais;
5.2.11. Informações sobre Denúncias e Fiscalização;
5.2.12. Registro de Direito Autoral (RDA);
5.2.13. Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de obra/serviço;
5.2.14. Registros de Pessoas Jurídicas;
5.2.15. Registros Profissionais;
5.2.16. Resets de senhas para acesso ao SICCAU;
5.2.17. Tabela de Honorários;
5.2.18. Outros tipos diversos de solicitações inerentes ao CAU/BR e aos CAU/UF.
5.3. É cada vez mais comum, principalmente no segmento privado, as empresas executarem
serviços automatizados e buscar cada vez mais interagir com os consumidores/clientes de
forma virtualizada, iniciando com/pela a fase de pré-projeto, projeto e execução (com
pesquisas de opinião, por exemplo), até o pós-venda (exemplo: suporte do produto fornecido,
reclamação de cliente sobre determinado produto ou serviço, etc); com isso, percebe-se que
as empresas vêm utilizando novas formas ou canais de atendimento, como atendimento
virtual humanizado, chat, voz sobre ip, email, mídias sociais, atendimento remoto, etc.
5.4. Nesse aspecto, as antigas centrais de atendimento precisam tornar-se modernas e o mais
automatizadas possível, podendo assim, reduzir custos, melhorar o atendimento e por
consequência a imagem da empresa, entidade e/ou órgão CONTRATANTE perante seu
público alvo. É de bom tom ressaltar que, apesar do surgimento dessas novas tecnologias,
para poder se relacionar com seus clientes da forma mais objetiva e com máxima eficiência,
é constante a disposição de grandes empresas/instituições, na prestação de serviços, utilizarse do atendimento de contact center tanto de forma automatizada como a tradicional forma
humana.
5.5. Ademais, além de interagir com o cliente na busca de soluções para problemas e
reclamações de serviços, hoje, as empresas/instituições que usam dos serviços de contact
center vêm buscando outras formas de relacionamento com o cliente, como atender de forma
mais célere e precisa as atribuições que antes só competiam aos postos de níveis
especializados do teleatendimento, diminuindo as transferências de ligações para outros
operadores.
5.6. Além disso, a contratação de empresa especializada na operação de serviços de contact
center deverá ser composta de métodos e processos de gestão alinhados às melhores
práticas do mercado e que se utilizam de tecnologias atualizadas, permitindo o efetivo

controle, geração e extração de informações gerenciais para a tomada de decisões e para um
atendimento de qualidade.
5.7. Dessa maneira, o CAU/BR, alinhado ao seu Mapa Estratégico, necessita cumprir sua
missão institucional, disponibilizando um serviço de qualidade aos usuários e contratando um
fornecedor para o processo de atendimento virtualizado, ativo e receptivo aos usuários que
buscam esclarecimentos e informações sobre os serviços disponibilizados pelo CAU/BR e
pelos CAU/UF, com ampla experiência na execução de atividades operacionais e gerenciais
de atendimento ao público, suportadas por ferramentas e meios adequados às necessidades
das suas áreas gestoras, facilitando assim o processo de integração de dados e assegurando
a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.
5.8. Em face das características da atual rede de atendimento, e considerando o constante
aumento qualitativo e por vezes quantitativo da demanda de serviços, torna-se imprescindível
a rede de canais de atendimento virtualizado ao cidadão, assim como sua unicidade ao
atendimento humano, a fim de garantir a assertividade e excelência no atendimento, bem
como fácil e múltiplo acesso do cidadão às informações e atendimentos ofertados pelo
CAU/BR e principalmente pelos CAU/UF.
5.9. Ademais, a interdependência entre os assuntos de competência do CAU/BR e dos
CAU/UF justifica o não parcelamento do objeto do contrato a fim de garantir maior
economicidade e eficiência. A exemplo, cita-se o Centro de Serviços Compartilhados do CAU
(CSC-CAU) que retrata a transversalidade entre as políticas executadas por este Conselho.
5.10. Ainda no que diz respeito à economicidade, esta decorre da economia obtida por meio
da adoção do ganho em escala.
5.11. A economia de escala, presente nos estudos das ciências econômicas, indica que a
produção em larga escala reduz os custos de matéria-prima e de produção, além de ter forte
correlação com a concorrência e boa qualidade na prestação de serviços.
5.12. Por fim, acerca dos referidos argumentos tecidos nesta justificativa, o CAU/BR e suas
unidades técnicas gestoras vislumbram a necessidade de evolução tecnológica dos
processos atualmente existentes e, com isso, obter melhorias substanciais acerca do
atendimento efetuado aos arquitetos e urbanistas do país, bem como maior integração com
as equipes de atendimento dos CAU/UF.
CAPÍTULO 6. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SERVIÇO
6.1. Os serviços serão executados através de central telefônica compatível com o
volume necessário para atender a demanda.
6.2. A demanda média mensal é de cerca de 6.000 (seis mil) atendimentos, sendo que, em
alguns meses (janeiro, maio), há picos no atendimento, por serem meses de vencimento de
negociação das anuidades e muitos profissionais acionam o atendimento para dúvidas e
informações sobre acesso ao SICCAU.
6.3. O histórico de ligações poderá ser consultado no anexo I-B.
6.4. O atendimento das chamadas telefônicas será efetuado pela empresa vencedora da
licitação, por meio de número 0800 e 4007 de propriedade do CAU/BR e oferecido pela
operadora de telefonia Telefônica Vivo S.A. conforme processo administrativo 348/2015,
Pregão Eletrônico 12/2016, contrato de prestação de serviços CAU/BR nº 13/2016.
6.5. Como nível de serviço a proponente deverá atender pelo menos 80% das ligações em até
20 segundos;
6.6. A licitante deverá especificar todos os processos de telefonia, tecnologia de

informação aplicada, atendimento, monitoria, análise, auditoria, treinamento e
planejamento mensal.
6.7. A proponente deverá prever a possibilidade de reajuste das Posições de Atendimento
(PAs) com relação ao serviço prestado de acordo com a demanda e a necessidade do
CAU/BR, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sendo tal mudança efetuada
mediante avaliações mensais de relatórios emitidos pela empresa proponente; reajuste para
mais ou menos PAs de acordo com a demanda de ligações e intenções do CAU/BR.
6.8. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de todos os anos deverá ser prevista a
possibilidade de o número de operadores de 1º nível ser aumentado em X + 3, devido ao
aumento no número de contatos relacionados ao pagamento das anuidades dos profissionais
e empresas de arquitetura e urbanismo.
6.9. Em outubro de 2020 o número de operadores de 1º nível deverá ser aumentado em X +
2 para atender ao aumento no número de contatos relacionados ao Período Eleitoral dos
Conselheiros do CAU/BR e dos CAU/UF.
6.10. Eventuais aumentos ou supressões deverão ser sempre realizados com a anuência do
CAU/BR.
6.11. Eventuais aumentos ou supressões poderão ocorrer em períodos diferentes dos
elencados anteriormente mediante justificativa, com a anuência do CAU/BR e dentro do
estabelecido na Lei 8.666/1993.
6.12. A empresa proponente deverá especificar o processo de Unidade de Resposta Audível
(URA) para os filtros do atendimento.
6.13. A licitante deverá possuir software de gerenciamento e apoio ao serviço de atendimento
ao cliente, que apresentará classificações, solicitações, elogios, sugestões, reclamações e
outras ações de acordo com a necessidade do CONTRATANTE, bem como acesso remoto e
em tempo real às informações em ambiente Web – conhecido como software de CRM.
6.14. O software de gerenciamento deverá possuir pelo menos 3 (três) níveis de classificação
dos atendimentos que poderão/deverão ser adaptados conforme necessidade do CAU/BR,
CAU/UF e/ou conforme identificação de melhoria por parte do fornecedor, neste caso após
aprovação do CAU/BR.
6.15. O CRM (Customer Relationship Management) é um termo usado para o gerenciamento
do relacionamento com o cliente ou ainda um sistema integrado de gestão com foco no cliente,
que reúne vários processos/tarefas de uma forma organizada e integrada.
6.16. Deverá a licitante possuir sistema que permita emissão diária e/ou periódica de
relatórios gerenciais dos atendimentos, histórico de atividades do agente, bem como do
sistema de telefonia, a exemplo de chamadas recebidas, chamadas atendidas, tempo médio
de atendimento, chamadas abandonadas.
6.17. Os serviços deverão ser prestados por profissionais devidamente qualificados e com
experiência adequada à função.
6.18. Na ocorrência de substituições, eventuais ou não, a fim de não prejudicar o bom
andamento dos serviços, o empregado da CONTRATADA deverá ser treinado
antecipadamente para, ao assumir o posto, ter plena capacidade de realizar os atendimentos
com a mesma qualificação do antecessor.
6.19. A CONTRATADA deverá exercer pleno controle sobre a assiduidade e a pontualidade
de seus empregados, sendo que qualquer ausência, ainda que ocasional do empregado
ocupante do posto de atendimento deverá ser imediatamente suprida por profissional com a
mesma qualificação, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade

de serviço/dia, calculada com base no valor total mensal unitário cobrado para o serviço
prestado.
6.20. A licitante deverá orientar seus empregados a guardar sigilo das informações prestadas,
recebidas, ou que de qualquer forma tenham conhecimento em razão dos serviços prestados,
nos termos da legislação de regência, em especial às disposições do Decreto nº 7.845, de 14
de novembro de 2012.
6.21. A CONTRATADA deverá contratar um supervisor técnico, arquiteto(a) e urbanista
treinado pelo CAU/BR e ou CAU/UF, podendo contar com o apoio de terceiros, com a missão
de garantir a continuidade e o bom andamento dos serviços, tomando as providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.
6.22. O salário mínimo profissional de um arquiteto e urbanista deverá ser respeitado para
turno de 8 (oito) horas diárias conforme disposto nas Resolução CAU/BR nº 38, de 9 de
novembro de 2012 que dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo
Profissional do Arquiteto e Urbanista e dá outras providências e Resolução CAU/BR nº 150,
de 22 de setembro de 2017, que também dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do
Salário Mínimo Profissional do Arquiteto e Urbanista, e dá outras providências.
6.23. Nos períodos de férias e/ou afastamento superiores a 15 (quinze) dias do supervisor
técnico arquiteto(a) e urbanista, este deverá ser substituído no período por outro supervisor
arquiteto(a) e urbanista.
6.24. Os serviços de atendimento ativo e receptivo contemplam as atividades de atendimento
por meio de telefone, atendimento via chat, atendimento via e-mail de domínio do CAU/BR e
operacionalização da CONTRATADA.
6.25. O contratado deverá atender a todos os padrões de comunicação necessários para a
conexão da central de atendimento ao banco de dados do CAU/BR, principalmente no que se
refere a protocolos TCP/IP.
6.26. Deverá existir integração entre o sistema de CRM e o SICCAU para exportação deste
ao CRM do banco de dados existente na base de profissionais e empresas de arquitetura e
urbanismo.
6.27. A empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar o acesso à uma pasta de rede
compartilhada entre os operadores para repasse e consulta de informações ou outra forma
mais eficiente e eficaz de repasse de informações.
6.28. Caberá ao CAU/BR encaminhar informações atualizadas para o(a) supervisor(a) da
operação, que deverá estudar e repassar aos operadores, de forma a manter o atendimento
sempre com informações alinhadas e atualizadas.
CAPÍTULO 7. DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO
7.1. O consórcio de empresas para fins de participação em licitação consiste na associação de
empresas para um empreendimento de maior complexidade. O objeto do presente procedimento
licitatório não é aplicável como serviço de complexidade elevada, não sendo apropriada a
exigência de formação de consórcio para essa finalidade.
7.2. A vedação quanto à participação de consórcio no presente procedimento licitatório não
limitará a competitividade, pois todas as empresas do ramo são nacionais e conseguem ofertar
e entregar o objeto sem a necessidade de formar consórcio.
CAPÍTULO 8. DA ESTRUTURA DO CONTACT CENTER
8.1. A estrutura de atendimento deverá ser composta por posições de atendimento que
atendam às legislações atuais e pertinentes vigentes, especialmente ao Código de Ética da

ABT e da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego.
8.2. Considera-se Posição de Atendimento (PA), a composição de espaço físico, mobiliário,
pessoal de operação e gestão dos serviços da central de atendimento. Deverão ser do tipo
box, acusticamente isoladas entre si, equipadas com cadeiras ergométricas com ajuste de
altura para o encosto e assento, mesas também com funcionalidades ergométricas, que
permitam o ajuste de altura do teclado e vídeo, suporte de pé, microcomputadores conectados
em rede local, ramais de telefonia (telefone tipo handsfree), software de gestão de
relacionamento, recursos de telefonia (PABX/DAC/URA), software de gestão de chamadas,
sistema de gravação digital, solução de gerenciamento de força de trabalho (WFM), solução
tecnológica (BI, Data Mart e link de comunicação de dados), bem como todos os demais
serviços e aparatos necessários ao pleno atendimento das condições técnicas, operacionais
e administrativas especificadas neste Termo de Referência.
8.3. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas estabelecidas em qualquer
localidade do território nacional, desde que satisfaçam as condições estabelecidas neste
Termo de Referência e no Edital.
8.3.1. Caso a empresa vencedora do certame venha a prestar serviços/possuir sede fora de
Brasília – DF, esta deverá arcar integralmente com os custos de alimentação, transporte e
hospedagem de seu funcionário para pelo menos 4 (quatro) reuniões ao longo de um ano, na
sede do CAU/BR, em Brasília – DF.
8.3.2. Poderão participar dessas reuniões, funcionários dos CAU/UF que quiserem contribuir
com o projeto, bem como passar informações específicas de seu estado.
8.3.3. Os custos de diárias e passagens deverão ser arcados pelos CAU/UF que quiserem
participar das reuniões de alinhamento.
8.3.4. As reuniões serão usadas para o repasse, reforço de informações, bem como
atualizações de procedimentos e possíveis melhorias identificadas entre as partes, além de
estreitar o relacionamento entre o fornecedor e este Conselho, na busca pela melhor
qualidade de atendimento aos arquitetos (as).
8.3.5. A EXIGÊNCIA DESTE ITEM TEM O OBJETIVO PRINCIPAL DE TORNAR EFICIENTE
O ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL, A
REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, A REDUÇÃO DE CUSTOS, BEM COMO ASSEGURAR
MELHORES NÍVEIS DE QUALIDADE DO SERVIÇO E CAPACITAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS.
8.4. O CAU/BR não se responsabilizará pela implementação dos insumos de infraestrutura da
CONTRATADA.
8.4.1. A CONTRATADA deverá efetuar a implementação de todos os insumos de
infraestrutura necessários para o normal funcionamento dos postos de atendimento, dentre
eles, e não exaustivamente, desktop, servidores e demais recursos tecnológicos para o
perfeito funcionamento da central de atendimento, devendo realizar as manutenções
preventivas, corretivas e evolutivas dos insumos, bem como os ajustes contínuos necessários
ao pleno funcionamento de seu sistema de gestão de relacionamento receptivo e de tele
atendimento ativo a ser disponibilizado para o atendimento contratual, sempre que
necessário.
8.5. As instalações físicas deverão possuir dimensões adequadas e serem totalmente
informatizadas visando assegurar um alto nível de qualidade e agilidade dos serviços, bem
como possibilitar a segurança necessária às informações.

8.6. A CONTRATADA deverá fazer uso de sistemas informatizados, online, para que seja
possível acompanhar e controlar a produtividade dos atendentes, para aperfeiçoamento do
trabalho da equipe e outro que possibilite registrar as ligações mensais, para que o fiscal e/ou
gestor do contrato do CAU/BR possa(m) acessar as informações de atendimento, inclusive
as gravações do mesmo, evitando procedimentos burocráticos para acessar ou obter tais
informações.
8.7. A CONTRATADA deverá ainda fornecer salas de intervalo e lanche, cumprindo as
exigências da legislação trabalhista, bem como sala de descompressão com iluminação e
redução de ruídos, possibilitando o descanso dos operadores durante os períodos de
intervalo.
8.8. Deverão ser disponibilizadas salas para as equipes de RH e monitoria da qualidade, com
os recursos necessários à execução de seus serviços.
8.9. A CONTRATADA deverá possuir sistema de monitoria da qualidade que permita no
mínimo o acompanhamento do áudio e de visualização da tela dos operadores.
CAPÍTULO 9. DO SOFTWARE, HARDWARE E EQUIPAMENTOS DAS POSIÇÕES DE
ATENDIMENTO
9.1. Cada posição de atendimento deverá ser composta, no mínimo, por:
9.1.1. Mesa e cadeira apropriados;
9.1.2. Acesso à internet através de conexão banda larga (ADSL ou cable modem), com
velocidade mínima de 10 Mbps;
9.1.3. Material de escritório;
9.1.4. Computador, com as seguintes configurações mínimas:
9.1.4.1. Processador intel core i5 com 4GB RAM/40 GB livre no HD;
9.1.4.2. Capacidade mínima de Disco: 500 Gb 7200 rpm;
9.1.4.3. Interface de rede ethernet 10/100/1000;
9.1.4.4. Monitor de 21’’;
9.1.4.5. Sistema operacional Microsoft Windows 7 ou superior;
9.1.4.6. Microsoft Office 2010 ou superior;
9.1.4.7. Antivírus corporativo;
9.1.4.8. Acrobat Reader ou similar atualizado para leitura de arquivos em formato pdf;
9.1.4.9. Software de compactação de arquivos, para tratamento de arquivos tipo zip e rar;
9.1.5. Discador de alta velocidade, quando aplicável;
9.1.6. Gravador;
9.1.7. Ramal digital;
9.1.8. Telefone e head-set.
9.1.9. Outros possíveis softwares para perfeito funcionamento e execução das atividades dos
operadores.
9.1.10.
DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS
9.1.10.1. Nobreaks ou Uninterruptable Power System (UPS) que mantenha o
fornecimento de energia mesmo com a interrupção do fornecimento da rede elétrica,
através de um banco de baterias;
9.1.10.2. Cabeamento estruturado ou Structure Cabling System (SCS);
9.1.10.3. Firewall;
9.1.10.4. Switch;
9.1.10.5. Roteadores;

9.1.10.6. Servidores;
9.1.10.7. Impressora.
9.2. Todos os custos das PA’s deverão estar contemplados nos preços dos serviços de
atendimento de 1º, 2º níveis, alocados nas dependências da CONTRATADA.
9.2.1. Toda infraestrutura dos Postos de Atendimento de 3º nível alocadas nas dependências
do CAU/BR ou dos CAU/UF, serão disponibilizados por estas autarquias, respectivamente,
sendo necessário pelo menos o acesso à internet para acesso aos sistemas web
disponibilizados pela CONTRATADA.
9.2.2. Toda infraestrutura de PA’s de 1º e 2º níveis alocada na dependência da CONTRATADA
será de sua inteira responsabilidade.
CAPÍTULO 10. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
10.1. O horário de atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h,
exceto em feriados nacionais, observado o horário de Brasília.
10.2. Os operadores do contact center não seguirão os horários ou dias de folga do CAU/BR
uma vez que serão empregados pela empresa vencedora da licitação sem qualquer vínculo
empregatício com esta autarquia.
10.3. Eventuais folgas de toda a equipe do contact center poderão ser negociadas entre
o CAU/BR e a empresa vencedora da licitação.
10.4. Todos os níveis de atendimento poderão realizar atendimentos nos fins de semana,
feriados e durante o período das 19h às 9h do dia seguinte em caráter de plantão com a
finalidade de atender demandas específicas e esporádicas que a CONTRATANTE necessitar.
10.4.1. Nesse caso, todas as despesas correrão a conta da CONTRATADA, que deve prever
esses custos na planilha de formação e composição de preço.
CAPÍTULO 11. DOS RELATÓRIOS
11.1. A proponente deverá fornecer mensalmente, junto com a nota fiscal/fatura, os relatórios
a seguir descritos:
11.1.1. Volumes de chamadas recebidas, DAC’S (diário) – Distribuidor Automático de
Chamadas;
11.1.2. Volumes de chamadas atendidas, DAC’S (diário);
11.1.3. Volume de chamadas efetuadas (ativo) (call back);
11.1.4. Volumes totais atendidos (ativo e receptivo) por operador;
11.1.5. Volumes de chamadas atendidas em até 20 (vinte) segundos (diário);
11.1.6. Tempo médio de atendimento total da operação (diário) e por operador, em
minutos;
11.1.7. Tempo médio de espera em fila em minutos (diário);
11.1.8. Volumes totais de chamadas desistentes em fila (abandonadas) e tempo médio de
abandono (diário);
11.1.9. Nível de Serviço (SLA), conforme parâmetros do CAU/BR (diário);
11.1.10. Login/Logout de analistas da operação quando solicitado prazo não superior a 2
(dois) dias;
11.2. Os relatórios devem ser emitidos pela ferramenta de DAC e sistema da CONTRATADA,
devendo ser consolidado com todos os indicadores diários e uma apresentação a ser
definida entre CONTRATADA e CONTRATANTE sobre a gestão da operação.
11.3. A customização e padronização de relatórios mensais será efetuada em comum acordo

entre a CONTRATADA e o CAU/BR.
11.4. Deverão ser entregues mensalmente ao CAU/BR relatórios separados por cada
Unidade Federativa, além de uma apresentação compilada contendo o somatório e a visão
geral do atendimento do mês analisado.
11.5. Ao final de cada ano civil deverá ser elaborado uma apresentação consolidada com os
números de atendimento de cada Unidade Federativa, bem como a apresentação consolidada
de todo o atendimento nacional (somatório e análise geral do atendimento nacional).
11.6. A CONTRATADA deverá emitir, sempre que solicitado pelo CAU/BR, relatórios
gerencias e/ou técnicos, referentes aos serviços realizados, com periodicidades diversas. Ex.:
por hora, dia, mês e/ou ano.
CAPÍTULO 12. DOS RESULTADOS ESPERADOS
12.1. Obter grau bom/ótimo de satisfação dos arquitetos e urbanistas, sociedades
empresárias e usuários de serviços profissionais vinculados aos CAU/BR e CAU/UF,
proporcionando apoio técnico e agilidade na solução das demandas.
12.2. A Central de Atendimento Qualificado - CAQ será composta por estruturas físicas e de
pessoal, que têm por objetivo centralizar o recebimento de ligações telefônicas, distribuindoas automaticamente aos atendentes e possibilitando o atendimento aos usuários finais de
forma presencial (nos CAU/UF), por telefone, Chat, Web, ou e-mail.
12.3. A central de atendimento (contact center) deverá utilizar tecnologia avançada nas
posições de atendimento (PA's) e os operadores contarão com computadores ligados em
rede, com acesso à internet, que permitirão consultar e efetuar registros das chamadas e dos
atendimentos realizados. Também serão utilizados softwares que monitoram, gravam as
ligações telefônicas e controlam o fluxo das chamadas, fornecendo dados para o melhor
gerenciamento dos recursos humanos e tecnológicos.
12.4. Integrar o atendimento do contact center com o CAU/BR e com os CAU/UF em um único
Banco de Dados de atendimento e relacionamento com os usuários, capaz de oferecer uma
análise holística, possibilitando, assim, definições de políticas para a arquitetura no país. Com
essa integração, será possível dispor de recursos, informações gerenciais e estratégicas para
tomada de decisões, bem como implantação de ações com base em dados íntegros e
relevantes.
12.5. Manutenção de uma base histórica dos atendimentos, por meio de sistemas que
atendam as necessidades da CONTRATADA e do CAU/BR com o seu devido tratamento e
resolução.
12.6. Prover informações, orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre a estrutura,
documentação técnica/normativa e também sobre utilização dos sistemas coorporativos
existentes no CAU.
12.7. O atendimento não estruturado das demandas e das informações, a necessidade de
interrupção não programada das atividades, a falta de informações gerenciais, a possibilidade
de ações judiciais por perda de prazos ou informações inadequadas ou, ainda, por restrições
cadastrais indevidas, insatisfação do demandante, respostas intempestivas, aumento do
custo operacional, tudo isso, implica em aumento de riscos operacional, legal e de imagem,
propiciando severas críticas quanto à atuação do CAU; portanto, manter a padronização das
respostas é essencial para um serviço de qualidade.
CAPÍTULO 13. DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTO
13.1. O contratado deverá fornecer sistema de gerenciamento de chamadas que permita

emissão diária e periódica dos relatórios gerenciais personalizáveis dos atendimentos,
histórico de atividades do agente, bem como telefonia, tais como:
13.1.1.Chamadas recebidas; atendidas; efetuadas; abandonadas e que aguardam na
fila;
13.1.2.Tempo médio de atendimento (conversação); de abandono na fila; de espera;
tempo máximo de espera e tempo total de espera geral;
13.1.3.Atendimento por operador;
13.1.4.Número de ligações por hora; e por dia;
13.1.5.Nível de serviço;
13.1.6.Mecanismo automático de medição da satisfação do solicitante com o
atendimento, sem intervenção do agente, após término do atendimento, por meio de
nota numeral selecionada do aparelho telefônico;
13.1.7.O sistema de gerenciamento de chamadas deve prever, entre outras
funcionalidades: interface simplificada; de fácil utilização, que ofereça ferramentas de
produtividade e estatísticas em tempo real; indicador visual de contatos em espera para todas
as mídias em tempo real; configuração de alarmes e notificações que tenha acesso
remoto, e em tempo real às informações em ambiente web.
13.2. A CONTRATADA deverá gravar todos os atendimentos e armazená-los em local devido
e seguro, enviando ao CAU/BR quando/se solicitado no prazo de até 1 (um) dia útil.
13.3. O licitante deverá possuir sistema que permita o registro das manifestações,
encaminhamento a outros agentes conforme fluxo dos processos que contemple
diversos níveis de classificação, inclusive com apresentação dos registros históricos.
13.4. O sistema deverá ser capaz de apresentar classificações, solicitações, elogios,
sugestões, reclamações e outras ações de acordo
com
a necessidade do
CONTRATANTE, tais como: tipo, classificação, subclassificação, situação, área e
responsável (tal relação é conhecida como árvore de serviços).
13.5. Deverá, ainda, possuir sistema que permita a emissão diária e periódica de
relatórios gerenciais dos registros dos clientes, como: por tipo de registro, por agente de
atendimento, por área, por usuário e por período.
13.6. O software de gerenciamento e apoio ao serviço de atendimento ao cliente deverá
permitir a inclusão, alteração e exclusão de usuários, áreas e senhas, bem como
diferentes níveis de acesso de acordo com o perfil do usuário.
13.7. O sistema deverá possuir capacidade de transferir para o atendente ou supervisor(a),
ou vice-versa, e ainda entre operadores, a chamada telefônica e a tela com as informações
já introduzidas pelos clientes, simultaneamente, sem que seja necessário informar
novamente os dados já introduzidos.
13.8. A empresa CONTRATANTE disponibilizará, em meio eletrônico, o banco de
dados cadastrais e histórico dos atendimentos para a carga inicial do software
de gerenciamento e apoio ao serviço de atendimento ao cliente.
1 3 . 8 . 1 . Ao final do contrato, o contratado deverá entregar, em meio eletrônico, o
referido banco com todas as atualizações do período de prestação dos serviços;
13.9. No decorrer do contrato, e a qualquer tempo, poderá ser solicitado pelo CAU/BR a
implantação de novos relatórios de acompanhamento ou inclusão de novos itens ou
indicadores.
13.9.1. O CAU/BR reserva-se no direito de, a qualquer momento, solicitar acesso às bases
de informação do contratado para auditoria dos dados apresentados nos relatórios

entregues.
13.10. Ao CAU/BR deverá ser concedido login e senha específicos que darão acesso web
(de consulta) ao mapa de quantitativo de operadores logados, chamadas em fila, chamadas
em atendimento, chamadas abandonadas, etc.
13.11. A empresa vencedora da licitação deverá fornecer ao CAU/BR, o número de licenças
suficientes para que o CAU/BR e todos os CAU/UF possam interagir diretamente no sistema
(como terceiro nível) e Ouvidoria;
13.12. O número estimado de licenças/acessos a ser disponibilizado ao CAU/BR e aos
CAU/UF está disponível no anexo I-A podendo ser maior ou menor, variando inclusive
conforme interesse dos CAU/UF em mais ou menos acessos.
13.13. Além dos acessos a serem disponibilizados ao CAU/BR e aos CAU/UF há também os
acessos aos operadores, supervisor técnico, analista de base e qualidade e toda equipe do
contact center envolvida neste projeto.
13.14. O treinamento e posterior auxílio para uso dos sistemas será de responsabilidade da
CONTRATADA, que deverá repassar ao fiscal/gestor do contrato as informações necessárias
para o uso das ferramentas de consultas disponibilizadas.
13.15. Os CAU/UF também deverão ser capacitados no uso da ferramenta de gestão de
clientes para atuação no sistema.
13.16. A capacitação no sistema de atendimento deverá ser realizada em local a ser definido
entre o CAU/BR e a CONTRATADA e deverá levar em consideração a quantidade de pessoas
e seus deslocamentos.
13.17. Diárias e passagens correrão por conta de cada CAU/UF bem como por conta da
CONTRATADA para seu representante.
13.18. A CONTRATADA deverá dispor de software de acesso para assessoramento remoto
ao CAU/BR e aos CAU/UF a fim de prestar posterior auxílio às equipes de atendimento, além
de e-mail e possibilidade de acesso via telefone.
13.19. Possibilidade de registro e acompanhamento completo via web, por parte dos
atendentes e dos usuários finais de cada chamado feito, incluindo ações tomadas e
escalonamento.
13.20. Propiciar o encaminhamento/escalonamento automático e manual das solicitações de
serviços e chamados para um técnico capacitado, conforme o assunto, ou para um grupo de
trabalho responsável.
13.21. Acompanhar o despacho de serviços encaminhados para outras equipes até a sua
conclusão final com métricas detalhadas para cada fase deste processo.
13.22. Manter o histórico de todos os problemas e soluções encontradas para pesquisa.
13.23. Permitir o cadastramento dos serviços orientados por classes, incluindo scripts e
sugestões de procedimento e solução.
13.24. Compatível com a linguagem XML, permitindo a integração com outros sistemas por
meio do padrão XML.
13.25. Módulo de gerenciamento que permita a realização de queries “on-line” e as respostas
sejam apresentadas de forma tabular e gráfica com as funções de Drill-in para detalhamento
de cada gráfico.
13.26. Disponibilidade para abertura de chamados e solicitação de serviços a partir do
recebimento de mensagem de correio eletrônico (e-mail).
13.27. O sistema deverá possuir compatibilidade com ferramenta para desenvolvimento de
relatórios que possam ser emitidos via web, que permita efetuar novas pesquisas a partir do

mesmo relatório e possibilite o envio automático, em formato pdf ou xls, para uma lista de
usuários definida.
13.28. Facilidade para importação e exportação de informações na sua base de dados, que
deve ser baseada em SGBDs com formatos de arquivos para importação e exportação padrão
de mercado.
13.29. Possibilidade de utilizar-se a estratégia de replicação entre SGBDs para importação e
exportação de dados, usando-se apenas comandos SQL.
13.30. Permitir a parametrização e customização de indicadores de níveis serviços (SLA’s)
de acordo com as necessidades dos usuários, departamentos, empresa e assunto, sempre
determinando de forma automática os prazos previstos para cada chamado.
13.31. Possibilidade de geração de alertas automáticos via e-mail ou SMS (Short Message
Service) baseados em eventos configurados, como por exemplo, no momento da abertura de
chamados ou o recebimento de um e-mail.
13.32. O sistema deverá possuir workflow que permita o envio automático de e-mails e
atribuições de designações aos usuários, baseados nas regras de negócios.
13.33. Permitir a geração de atividades repetitivas e frequentes que facilitem a criação de
chamados por atendentes e pelos próprios usuários via web.
13.34. Permitir integração com software de gerenciamento de Projetos.
13.35. Os tipos de chamados deverão estar classificados numa hierarquia que permita
qualificação dos chamados que estiverem ocorrendo.
13.36. Permitir consulta, abertura de chamado, consulta de chamado, acesso à base de
conhecimento, acesso a uma base de FAQ (perguntas e respostas frequentes), via browser
pelo usuário.
13.37. Permitir o acesso remoto tanto para a base de conhecimento como para a criação e
acompanhamento de chamados.
13.38. Permitir que o gerenciamento de crises administre um número ilimitado de chamados
simultâneos com as características semelhantes de forma a não exigir o cadastramento
individual de cada chamado e o fechamento automático de todos eles.
13.39. Possibilidade de verificação da abertura de mais de um chamado para o mesmo
usuário, evitando a criação de chamados em duplicidade.
13.40. O produto deverá estar baseado numa tecnologia 100% web para todas as funções,
utilizações e gerenciamento da ferramenta, sem que exista a necessidade de instalação de
nenhum arquivo ou módulo nas estações que não seja o Browser.
13.41. Permitir a customização de menus, formulários e telas de acordo com cada usuário ou
grupo de usuários que acessa o sistema.
13.42. Permitir a alteração, inclusão ou subtração de qualquer tela ou barra de Menus
automaticamente e publicar todas as alterações automática e imediatamente para todos os
usuários conectados ou não.
13.43. As barras de Menu devem permitir a inclusão de novos botões com chamadas para
outros aplicativos internos ou externos ao Web Server.
13.44. Permitir a criação de perfis detalhados e diferentes para cada grupo de usuários com
configurações sobre software, hardware e demais detalhes a serem determinados antes de
cada nova instalação.
13.45. Receber, analisar e tratar os alertas de sistemas de monitoramento do ambiente de TI.
CAPÍTULO 14. DO SISTEMA DE TELEFONIA

14.1. O contratado deverá fornecer estrutura física e os dados necessários para instalar e
configurar a Interface E1 (Link Digital E1) disponibilizada pelo CONTRATANTE.
14.2. O sistema de telefonia deverá:
14.2.1. Conter solução completa de Unidade de Resposta Audível (URA), com
funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana, que contemple funcionalidades como:
atendimento automático com menu de navegação; coleta de dados do chamador; avisos
inteligentes na fila; verbalização dinâmica de números em vários formatos; auto serviço
interativo para as chamadas entrantes; componentes para a execução de programas e
aplicativos externos; funcionamento integrado (entre sistemas de computador e telefonia)
com tecnologia Computer & Telephony Integration (CTI).;
14.2.2. Possuir atendimento automático das chamadas sem interferência do agente em
optar ou não por atender a chamada; central telefônica integrada/DAC; sistema de PABX
dotado de recursos típicos dos sistemas de Distribuidor Automático de Chamadas (DAC);
PABX IP com redundância (central com back-up); PABX capaz de receber o serviço 0800
e 4007; g ravador digital, com gravação de 100% (cem por cento) das chamadas recebidas
e efetuadas e armazenamento, pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após o
atendimento/solução da demanda;
14.2.3. Permitir a gravação de mensagens de voz diretamente no equipamento, através de
aparelho telefônico comum ou remotamente, mediante a digitalização em estúdio, com alta
qualidade de som, podendo ser gravada e regravada, quando necessário;.
14.2.4. Permitir a interação com o usuário mediante o uso de menus em voz digitalizada, em
português, fornecendo informações, mediante comando do usuário enviado pelo teclado
telefônico;
14.2.5. Ter a capacidade de transferir para o Supervisor e devolver para o Atendente a
chamada telefônica e a tela com as informações já introduzidas pelo usuário, função "screen
pop", simultaneamente, sem que seja necessário informar novamente os dados já
introduzidos;
14.2.6. Possibilitar que os supervisores realizem a programação de horários de atendimento,
por posição, bloqueios e liberação de atendentes por comando;
14.2.7. Permitir a identificação do número do telefone de origem da ligação (bina);
14.2.8. Possuir a facilidade "Cut-Thru", que permite a interrupção de uma mensagem de
resposta audível, quando o usuário digita uma opção em qualquer ponto do menu de voz, por
telefone decádico ou DTMF;
14.2.9. Permitir a gravação de chamadas por comando dos supervisores, quando
necessário, permitindo a recuperação por Atendente, por dia, por horário ou pelo número de
origem da chamada;
14.2.10. Permitir que a linha telefônica seja liberada automaticamente quando o usuário
desligar antecipadamente, quando houver queda de ligação ou terminar a consulta;
14.2.11. Possibilitar o controle de todas as chamadas mediante um sistema de "log", para a
elaboração de dados estatísticos sobre desempenho, tais como número de ligações
recebidas/perdidas, horário de pico, número de ligações no período, etc;
14.2.12. As telas de consultas dos supervisores devem permitir a visualização do seu grupo
de trabalho ou todos os postos, com informações sobre atendentes ativas, "status", tempos
de atendimento médio e máximo;
14.2.13. Totalizar as desistências de chamadas, a quantidade de chamadas atendidas por
posição de atendimento e fornecer o tempo médio de duração das chamadas;

14.2.14. Contabilizar a quantidade de chamadas em fila de espera, quantificar o tempo de
espera de cada chamada e fornecer o tempo médio de chamadas em espera;
14.3. A Unidade de Resposta Audível (URA) da CONTRATADA deverá suportar:
14.3.1. Painel de notícias que permita a disseminação de informações de maior frequência;
14.3.2. Serviço automático de recebimento e envio de fax;
14.3.3. Desenho de árvore de voz e gravação de fraseologia;
14.3.4. Facilidade para execução de alterações de programação de árvore de voz e
gravação de fraseologia.
14.4. Quando uma ligação for direcionada para atendimento humano e não houver
atendentes disponíveis, a plataforma deve colocar o usuário em fila de espera, ouvindo
mensagens institucionais previamente gravadas, programados por comando do supervisor.
CAPÍTULO 15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PERFIL, ESCOLARIDADE E EXPERIÊNCIA
EXIGIDOS PARA A EQUIPE
15.1. SUPERVISOR(A) TÉCNICO
15.1.1. Perfil
15.1.1.1. Liderança;
15.1.1.2. Organização;
15.1.1.3. Bom relacionamento interpessoal;
15.1.1.4. Tempo de formação de no mínimo 5 (cinco) anos em arquitetura e urbanismo.
15.1.1.5. Gestão de conflitos;
15.1.1.6. Gestão de riscos;
15.1.1.7. Gestão de pessoas;
15.1.1.8. Trabalho em equipe;
15.1.1.9. Capacidade analítica;
15.1.1.10. Desejável conhecimento em indicadores e métricas de contact center.
15.1.1.11. Conhecimento e interesse de legislação específica de arquitetura e urbanismo
(Resoluções do CAU/BR)
15.1.2. Escolaridade
15.1.2.1. Superior completo em arquitetura e urbanismo.
15.1.3. Experiência
15.1.3.1. Análise de procedimentos relativos ao exercício profissional, conhecimentos em
legislação profissional nacional e internacional de gestão de arquitetura e urbanismo, da Lei
nº 12.378/10;
15.1.3.2. Domínio de informática e ferramentas de produtividade do pacote office e internet;
15.1.3.3. Capacidade de geração de relatórios e apresentações sob demanda com prazos
acordados com o CAU/BR.
15.2. OPERADORES
15.2.1. Perfil
15.2.1.1. Boa comunicação oral;
15.2.1.2. Boa comunicação escrita principalmente para o atendimento via chat e e-mail;
15.2.1.3. Boa dicção, oralidade;

15.2.1.4. Agilidade na digitação e precisão nos registros;
15.2.1.5. Assertividade;
15.2.1.6. Empatia;
15.2.1.7. Iniciativa;
15.2.1.8. Cordialidade;
15.2.1.9. Paciência e capacidade de trabalhar sob pressão;
15.2.1.10. Organização e disciplina;
15.2.1.11. Capacidade de negociação;
15.2.1.12. Capacidade de concentração;
15.2.1.13. Capacidade de interpretação/análise das solicitações;
15.2.1.14. Capacidade de compreensão das orientações.
15.2.2 Escolaridade
15.2.2.1. Segundo grau completo ou técnico profissionalizante. Desejável superior em curso.
15.2.3. Experiência
15.2.3.1. Desejável mínimo de seis meses de experiência em funções correlatas;
15.2.3.2. Noções de microinformática (usuário) e digitação;
15.2.3.3. Noções de navegação web.
15.3. ANALISTA DE BASE E QUALIDADE
15.3.2. Perfil
15.3.2.1. Amplo conhecimento da língua portuguesa, clareza e objetividade na linguagem
oral e escrita;
15.3.2.2. Boa fluência verbal, boa dicção e audição;
15.3.2.3. Conhecimento básico de métodos, processos e ferramentas de gestão
organizacional;
15.3.2.4. Dinamismo na busca de soluções para melhoria da qualidade dos serviços;
15.3.2.5. Capacidade de síntese.
15.3.3. Escolaridade
15.3.3.1. Escolaridade mínima: Nível superior completo em áreas correlatas ao objeto.
15.3.4. Experiência
15.3.4.1. Experiência de pelo menos 6 (seis) meses em atividades de atendimento.
CAPÍTULO 16. DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES NA OPERAÇÃO
16.1. Dentre as atividades desejadas para a execução do atendimento ao cliente estão:
16.1.1. ATIVIDADES DO SUPERVISOR TÉCNICO:
16.1.1.1.Definir metas para as operações ativas e receptivas. Esta tarefa deve ser
executada em conjunto com o gestor do CAU/BR e demais áreas do contact center. As metas
devem estar associadas aos indicadores de desempenho da central de relacionamento;
16.1.1.2.Avaliar o desempenho da equipe de operadores;
16.1.1.3.Elaborar relatórios gerenciais, analisando o desempenho qualitativo e
quantitativo da central de relacionamento, ativo e receptivo, incluindo o desempenho

individual da equipe de operadores, exercendo o acompanhamento para que as metas e
objetivos sejam cumpridos;
16.1.1.4.Realizar reuniões periódicas com a equipe, comunicando instruções,
direcionando atribuições, identificando prioridades etc;
16.1.1.5.Realizar intervenções diretas na comunicação operador(a)-arquiteto(a), quando
situações complexas colocarem em risco o bom andamento do atendimento;
16.1.1.6.Registrar e acompanhar as sugestões e reclamações relatadas pelos clientes para
posterior encaminhamento ao gestor e fiscal do contrato no CAU/BR;
16.1.1.7.Acompanhar a escala de trabalho da equipe, bem como os horários de entrada e
saída, atrasos, intervalos para lanches, etc;
16.1.1.8.Manter o gestor e fiscal do contrato atualizados com os assuntos da central
de relacionamento;
16.1.1.9.Promover a motivação da equipe através de campanhas e reuniões periódicas;
16.1.1.10. Supervisionar os indicadores, individuais e grupais, e garantir o alcance das
metas diárias e mensais;
16.1.1.11. Ter total conhecimento de todos os procedimentos e serviços, além de buscar
informações complementares quando necessário;
16.1.1.12. Disseminar o conhecimento entre os membros da equipe;
16.1.1.13. Capacitar os operadores com novas informações e orientações recebidas do
CAU/BR;
16.1.1.14. Garantir o cumprimento da grade de treinamentos estipulada dentro dos
prazos acordados e complementar esta grade com necessidades da central;
16.1.1.15. Caberá ao supervisor proativamente questionar ao CAU/BR sobre novos
processos e procedimentos sempre que tiverem dúvidas pertinentes aos assuntos do CAU/BR
e dos CAU/UF;
16.1.1.16. Atender ligações em horários de grande demanda com o intuito de diminuir a fila
de espera e manter seu conhecimento sempre alinhado às práticas vigentes do atendimento;
16.1.1.17. Sempre que possível, acompanhar as reuniões Plenárias via internet através de
link específico disponibilizado pelo CAU/BR para tal propósito.
16.1.2. ATIVIDADES DOS OPERADORES DE 1º E 2º NÍVEL
16.1.2.1.Os serviços operacionais de atendimento serão desempenhados pelos
operadores, nas posições de atendimento, de forma ativa e receptiva, compreendendo:
16.1.2.1.1 Informar e esclarecer aos arquitetos e urbanistas, sociedades empresárias e
usuários de serviços profissionais vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/BR e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal - CAU/UF, as dúvidas a respeito dos atos e procedimentos profissionais, acesso ao
sistema SICCAU e legislação pertinente, entre outras;
16.1.2.1.2. Cadastrar e atualizar endereço de e-mail;
16.1.2.1.3. Resetar senha de acesso ao SICCAU Profissional e SICCAU Empresas –
mediante confirmação de dados;
16.1.2.1.4. Realizar abertura de manifestos e encaminhamento via sistema de
atendimento CRM, para tratamento pelo segundo nível;
16.1.2.1.5. Registrar e qualificar, correta e integralmente, todos os manifestos,
solicitações e cadastro dos clientes no sistema de atendimento CRM;
16.1.2.1.6. Acionar imediatamente os superiores na hipótese de não solução do problema

apresentado. Em caso deste não sanar o problema, acionar o CAU/BR, via encaminhamento
para o terceiro nível.
16.1.3. ATIVIDADES DO ANALISTA DE BASE E QUALIDADE
16.1.3.1. Providenciar logística de treinamento em conjunto com o supervisor técnico;
16.1.3.2. Gerar conteúdos para a equipe, scripts, padrões de respostas, etc;
16.1.3.3. Desenvolver competências voltadas a melhorias dos processos;
16.1.3.4. Aperfeiçoar o sistema de acompanhamento e avaliação dos processos e
resultados;
16.1.3.5. Atender ligações em horários de grande demanda com o intuito de diminuir a fila de
espera e manter seu conhecimento sempre alinhado às práticas vigentes do atendimento;
16.1.3.6. Sempre que possível, acompanhar as reuniões Plenárias via internet através de link
específico disponibilizado pelo CAU/BR para tal propósito;
16.1.3.7. Estruturar, implantar e manter continuamente, com o apoio e aprovação prévia do
CAU/BR, a base de conhecimento e todos os scripts de suporte técnico remoto, contemplando
todas as respostas padronizadas;
16.1.3.8. Propor ao CAU/BR alterações de métodos, procedimentos ou rotinas existentes na
base de conhecimento com o objetivo de aumentar a assertividade das soluções registradas
na base de conhecimento, a qualidade do serviço de suporte técnico remoto e garantir um
elevado nível de satisfação dos usuários;
16.1.3.9. Interagir com as equipes do CAU/BR, para validar as alterações a serem
implementadas na base de conhecimento;
16.1.3.10. Manter atualizada a base de conhecimento de acordo com as Resoluções do
CAU/BR e atualizações dos sistemas de informação;
16.1.3.11. Manter atualizada a documentação da estrutura de dados da base de conhecimento
e fornecer ao CAU/BR, quando solicitado, cópia atualizada dos esquemas e das descrições;
16.1.3.12. Ser responsável pela elaboração e atualização das perguntas e respostas
disponibilizadas no chat automatizado, com a aprovação do CAU/BR;
16.1.3.13. Ser responsável pelas atividades inerentes principalmente à qualidade do
atendimento aos profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo, tais como monitoria da
qualidade, feedbacks, sugestões de melhorias de scripts, treinamentos com conteúdos sobre
melhores práticas de atendimento, condução de chamadas e atendimentos;
16.1.3.14. Ser responsável pelas demais atividades relacionadas à qualidade e
aprimoramento do projeto.
CAPÍTULO 17. DAS QUANTIDADES, SERVIÇOS E DEFINIÇÕES
Item Subitem

Descrição dos Serviços

Unidade de Medida

Quantidade

1.1

Atendimento de 1º Nível

Posição de Atendimento

12

1.2

Atendimento de 2º Nível

Posição de Atendimento

4

2

2.1

Supervisão Técnica

Posição de Atendimento

1

3

3.1

Analista de Base e Qualidade Posição de Atendimento

1

1

17.1.
Para definir melhor a estimativa da demanda, o CAU/BR realizou um levantamento
com as informações do período de janeiro de 2012 a dezembro 2016, vide Anexo I-B deste
Termo de Referência.
17.2.
FORMAS DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
17.2.1. TELEATENDIMENTO RECEPTIVO
17.2.1.1. Atendimento das ligações dirigidas ao 0800 e/ou 4007.
17.2.1.2. Resposta às demandas, com base em informações padronizadas, disponíveis na
CAQ.
17.2.1.3. Registro e encaminhamento de solicitações, pedidos de serviços/informações,
sugestões e reclamações, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários.
17.2.1.4. Encaminhamento das demandas que não tiverem soluções imediatas, cujas
informações necessárias não estejam disponíveis no momento, ou onde o procedimento da
CONTRATANTE recomende o registro de ocorrência às áreas competentes para o tratamento
e solução.
17.2.1.5. O serviço de atendimento receptivo humano deverá ser efetuado em 03 (três)
níveis de serviços, complementares e integrados entre si conforme capítulo seguinte.
17.2.1.6. Atendimento do chat por operador capaz de responder por 3 atendimentos
simultaneamente após o chat automatizado não ter sido capaz de atender a demanda do
solicitante.
17.2.1.7. Eventualmente atuar como apoio ao segundo nível para realizar chamadas ativas.
17.2.2. TELEATENDIMENTO ATIVO DO 2º NÍVEL
17.2.2.1. Realização de ligação para retorno de demandas não resolvidas no 1º nível ou para
esclarecimentos necessários para o tratamento das demandas registradas.
17.2.2.2. Atendimento às demandas recebidas através da web.
17.2.2.3. Atendimento às demandas oriundas de e-mail.
17.2.2.4. Realização de ligação para atender interesses da CONTRATANTE de caráter
extraordinário ou emergencial junto à população (eventos, campanhas, projetos, alertas e
programas desenvolvidos pela CONTRATANTE).
17.2.2.5. Resposta ao cidadão referente a dúvidas e questionamentos ao CAU.
17.2.2.6. Pesquisa de Satisfação pontual.
17.2.2.7. Divulgação de informações e de resultados de pesquisas.
17.2.2.8. Campanhas de divulgação, conscientização, avisos, etc.
17.2.2.9. Toda a capacidade eventualmente ociosa deverá estar disponível para realização
de campanhas ativas de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
17.2.2.10. A CONTRATADA deverá, após a finalização de cada campanha realizada por meio
do Tele atendimento Ativo, elaborar relatórios gerenciais detalhados contendo os resultados
alcançados, incluindo a produtividade por operador, bem como a análise qualitativa e
quantitativa do mailing utilizado.
CAPÍTULO 18. DOS NÍVEIS DE ATENDIMENTO
18.1. O contact center ativo e receptivo deverá se enquadrar na prestação de serviços por
níveis, conforme descrição a seguir:
18.1.1.

PRIMEIRO NÍVEL: Atendimento ativo e receptivo aos arquitetos e urbanistas,

sociedades empresárias e usuários de serviços profissionais vinculados 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, pela central de atendimento, a
partir de consulta aos fluxos de processo e scripts do CAU/BR, onde o operador resolve a
demanda durante a própria ligação, atendimento do chat, ou resposta do e-mail, ou outra
porta de entrada sem necessidade de transferir ou escalonar ao segundo nível.
18.1.1.1. O operador poderá se utilizar de acesso remoto ao computador do solicitante para
ajudá-lo em sua demanda e facilitar o andamento do atendimento.
18.1.1.2. O atendimento deverá ser registrado em software de CRM e encaminhado ao
operador de segundo nível (backoffice) pelo mesmo software.
18.1.1.3. O número do atendimento (protocolo) deverá ser informado ao solicitante para
posterior acompanhamento de sua demanda.
18.1.1.4. O atendimento remoto deverá ser realizado via ferramenta de acesso remoto de
responsabilidade da CONTRATADA e servirá apenas para consulta e auxílio visual como
forma de auxiliar os demandantes que tenham mais dificuldade de operacionalizar o SICCAU.
18.1.1.5. Nos casos em que seja necessário o acesso remoto à máquina do cidadão, o
acesso deverá ser previamente autorizado por este após informação por parte do atendente.
18.1.2. SEGUNDO NÍVEL: Também definido como backoffice, será acionado quando não
for possível a resolução no primeiro nível, devendo o operador do primeiro nível encaminhar
a demanda pelo software de CRM para atuação dos operadores de segundo nível.
18.1.2.1. A transferência para este nível deverá ser via software de gerenciamento e apoio
ao serviço de atendimento ao cliente – CRM.
18.1.2.2. Os operadores de segundo nível serão responsáveis por fazer o contato com os
solicitantes para finalizar as demandas que lhes foram encaminhadas, ou ainda, encaminhálas para que o primeiro nível responda.
18.1.2.3. Quando a supervisão técnica não puder assessorar o operador de segundo nível,
o atendimento será direcionado para o terceiro nível – sendo este o CAU/UF ou a RIA.
18.1.2.4. Quando recebidas as respostas do terceiro nível, os operadores do segundo nível
serão responsáveis por fazer o contato com os solicitantes para finalizar as demandas, ou
ainda, encaminhá-las para que o primeiro nível responda.
18.1.2.5. Os operadores de segundo nível deverão zelar pela identidade dos servidores do
CAU/BR ou do CAU/UF que responderem as demandas, não replicando suas assinaturas
pessoais nas respostas e adotando assinatura institucional padrão do CAU/BR.
18.1.3. TERCEIRO NÍVEL: Atua provendo suporte técnico e institucional. Quando o segundo
nível de atendimento (backoffice) não conseguir solucionar a demanda, este deverá
encaminhá-la para atuação do terceiro nível.
18.1.3.1. O terceiro nível de atendimento é composto pelo CAU/BR através da RIA e pelos
CAU/UF através de servidor (es) designado(s).
18.1.3.2. A ferramenta deverá possibilitar o encaminhamento da demanda diretamente do 2º
nível de atendimento (backoffice) para a Ouvidoria, quando ficar caracterizado que a demanda
requer um tratamento diferenciado, devido ao seu caráter delicado ou sensível.
18.1.3.3. A transferência para o terceiro nível deverá ser via software de gerenciamento e
apoio ao serviço de atendimento ao cliente – CRM.
18.1.3.4. O CAU/BR e todos os CAU/UF que aderirem ao uso do sistema de gestão de

relacionamento com o cliente deverão ter acesso ao sistema de CRM utilizado no contact
center e no Portal da Ouvidoria para que possam interagir diretamente no software e
alimentando o mesmo banco de dados e respostas.
18.1.3.5. O CAU/BR e os CAU/UF deverão ter seus próprios usuários e senhas para acesso
ao sistema.
18.1.3.6. O terceiro nível irá responder a demanda pelo software CRM, encaminhando a
resposta de volta ao 2º nível.
18.1.3.7. O terceiro nível do CAU/BR não irá responder ou contatar o solicitante diretamente,
atuando somente como suporte ao 2º nível.
18.1.3.8. O terceiro nível do CAU/UF poderá contatar o solicitante diretamente caso entenda
necessário, além de atuar como suporte ao 2º nível, retornando sempre a este com a resposta
da demanda.
18.1.3.9. O CAU/BR e os CAU/UF deverão ter nível de acesso que permita a criação de
relatórios e gráficos inteligentes que auxiliem na gestão e tomada de decisões.
18.1.3.10. O quantitativo de licenças estimado a ser disponibilizado ao CAU/BR e aos
CAU/UF está disponível no Anexo I-B deste Termo de Referência.
CAPÍTULO 19. DO PORTAL DA OUVIDORIA
19.1. A Ouvidoria é um instrumento de fundamental importância na defesa dos direitos do
usuário que é entendido como os Arquitetos e Urbanistas e empresas registrados no CAU,
pessoas físicas e jurídicas, além de parte da sociedade interessada ou envolvida nos assuntos
pertinentes à Arquitetura e/ou ao Urbanismo.
19.2. Seu papel consiste em colaborar com ações internas e externas da Instituição,
objetivando o aprimoramento dos serviços prestados aos usuários.
19.3. A Ouvidoria do CAU se propõe a operar como:
19.3.1. Um canal de diálogo entre o usuário e a Instituição, garantindo-lhe o direito de se
manifestar sobre as atividades administrativas por ela desenvolvidas;
19.3.2. Um meio de avaliar o grau de satisfação do usuário com a Instituição e de
aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos.
19.4. Como unidade organizacional (Inciso V, Art. 6º do Anexo à Resolução CAU/BR Nº 33,
de 6 de setembro de 2012) e setor independente que se reporta diretamente ao Presidente
do Conselho, compete à Ouvidoria:
19.4.1. Manter canais de comunicação entre o CAU/BR e o cidadão;
19.4.2. Promover a participação social;
19.4.3. Receber e encaminhar denúncias, elogios, reclamações e sugestões aos órgãos
competentes;
19.4.4. Prestar esclarecimentos aos interessados e encaminhar sugestões aos órgãos
competentes, para a solução das questões e, se for o caso, sugerir à Presidência ou ao
Plenário do CAU/BR a instauração dos procedimentos administrativos próprios para a
apuração dos fatos;
19.4.5. Interagir com os setores responsáveis, buscando a solução das questões
apresentadas e acompanhando o desenvolvimento das providências, soluções e alternativas
propostas e adotadas para garantir aos interessados as informações e as respostas
adequadas;
19.4.6. Identificar os processos institucionais que devam ser melhorados ou corrigidos;
19.4.7. Elaborar relatório de suas atividades;

19.4.8. Realizar estudos, diagnósticos e levantar dados estatísticos;
19.4.9. Identificar e relatar tensões e conflitos externos e internos;
19.4.10. Promover e realizar a articulação institucional com as ouvidorias dos CAU/UF e de
outras entidades;
19.4.11. Interagir com os sistemas de informações aos cidadãos;
19.4.12. Zelar pela manutenção de caráter de discrição e fidedignidade com relação às
questões que lhe são submetidas;
19.4.13. Avaliar a satisfação do cidadão com relação à autarquia e ao atendimento da
Ouvidoria-Geral;
19.4.14. Incentivar a valorização do elemento humano na instituição.
19.5. Para atendimento ao elencado no item anterior, deverá ser desenvolvido um formulário
online onde o solicitante poderá acessar a Ouvidoria de forma virtual, identificando-se como
pessoa física, pessoa jurídica, ou como anônimo(a). Através deste formulário, o solicitante
preencherá campos com seus dados pessoais e dados da solicitação.
19.5.1. O formulário deverá ser aprovado pela Ouvidoria do CAU/BR.
19.6. Após o preenchimento do formulário, o solicitante será informado do número do seu
protocolo para acompanhamento da demanda, juntamente com o disparo de um e-mail e/ou
SMS informando-o da abertura de tal protocolo de atendimento.
19.7. Nos casos de preenchimento como anônimo(a), deverá aparecer uma mensagem
indicando a importância de se anotar o número do protocolo para posterior consulta através
do sítio eletrônico da Ouvidoria.
19.8. Para a classificação do atendimento, será considerada a mesma árvore de serviços dos
atendimentos de primeiro e segundo níveis.
19.9. Para que a Ouvidoria possa atuar obedecendo e atendendo ao zelo pela manutenção
de caráter de discrição e fidedignidade com relação às questões que lhe são submetidas,
seus atendimentos não poderão ser visíveis pelos outros setores de atendimento, exceto
quando autorizado; entretanto, a Ouvidoria deverá ter acesso à totalidade dos atendimentos
realizados por todos os operadores, para que possa oferecer um atendimento diferenciado,
caso necessário.
19.10. Dentro de um único atendimento, a Ouvidoria conta com o auxílio de diversas áreas
dentro do órgão, devendo, por este motivo, ser capaz de tramitar seus atendimentos aos
operadores de primeiro, segundo e terceiro nível de atendimento, garantindo-se o retorno aos
níveis de atendimento anteriores, bem como ao próprio solicitante.
19.11. Um atendimento, ao ser cadastrado através do formulário da Ouvidoria, não é visível
aos demais operadores; somente após a liberação do atendimento por um usuário da
Ouvidoria o texto do atendimento ficará visível aos demais usuários do sistema.
19.12. Após os trâmites e a resolução do atendimento, a Ouvidoria irá responder o
atendimento através do sistema. Nesse momento, deverá ser disparado um e-mail para alertar
o solicitante do recebimento da resposta desta Ouvidoria, e o mesmo deverá acessar
novamente o formulário para visualizar a solução. As soluções do atendimento não deverão
ser encaminhadas por e-mail, para proteção dos dados.
19.13. Deverá estar à disposição da Ouvidoria um módulo de emissão de relatórios,
quantitativos e qualitativos dos atendimentos para acompanhamento dos indicadores e a
realização das suas atividades de gestão.
19.14. A Ouvidoria é uma forma de relacionamento com a sociedade conforme inciso III, §
3º, Art 6º do Anexo à Resolução CAU/BR Nº 33, de 6 de setembro de 2012, in verbis “terá

papel de controle social do CAU, sendo um meio para que a sociedade tenha uma forma de
relacionamento com o Conselho. ”
19.15. A Ouvidoria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo possui, além de sua equipe na
sede do CAU/BR, Ouvidorias Regionais, que são ativadas e desativadas segundo interesse
e disponibilidade do CAU/UF. O sistema utilizado deverá prever a possibilidade de ativação e
desativação dos usuários das Ouvidorias estaduais.
19.16. Cada Ouvidoria estadual receberá/visualizará somente as demandas do seu Estado e
a Ouvidoria do CAU/BR deverá ter acesso aos atendimentos de todas as Ouvidorias
estaduais, caso necessário.
19.17. Ao final de cada atendimento, deverá haver uma breve pesquisa de satisfação, a ser
preenchida pelo solicitante, com perguntas a serem definidas pela Ouvidoria do CAU/BR.
Esses dados também devem estar disponíveis para a emissão de relatórios.
19.18. O canal da Ouvidoria pode ser acessado via sítio eletrônico ouvidoria.caubr.gov.br e
deverá estar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana de forma que os chamados
possam ser abertos a qualquer momento.
19.19. Todo o histórico existente de mensagens do portal deverá ser migrado de forma que
possa ser acessado pelo novo software.
19.20. Através do Canal, o usuário pode registrar sua mensagem de forma anônima,
recebendo um número de protocolo e uma chave de acesso, para que o mesmo acompanhe
o protocolo sem se identificar. A facilidade do sistema deverá incluir principalmente a opção
de se registrar uma mensagem integralmente via internet, não sendo necessário o contato via
ligação telefônica com o Conselho ou sequer informação de endereço eletrônico (e-mail)
pessoal.
19.21. Outro ponto importante é a possibilidade de retorno pelo usuário, ainda que seja
anônimo, o que viabiliza um canal de comunicação entre usuário e Ouvidoria até a finalização
do atendimento.
19.22. O atendimento respondido não será concluído até que se cumpra o prazo de espera
de retorno estabelecido em normativo do CAU/BR. O solicitante terá esse tempo para poder
interagir novamente com a Ouvidoria através do mesmo protocolo.
19.23. Todo o histórico de atendimento deverá ficar registrado no sistema em um único banco
de dados. Desta forma, todos os atendimentos realizados a partir de 2012 estarão disponíveis
para consulta pelos atendentes, para acesso rápido ao histórico de atendimento daquele
solicitante (pessoa física, jurídica ou leigo pessoa física/jurídica e ainda cliente anônimo).
19.24. Portanto o banco de dados gerado pelos atendimentos do contact center através do
uso da ferramenta de CRM deverá se comunicar com os atendimentos do banco de dados da
Ouvidoria, respeitando-se os limites de acesso entre as diferentes alçadas, ou seja, há
atendimentos que poderão ser acessados apenas pelos usuários com perfil “ouvidoria”.
CAPÍTULO 20. DA SELEÇÃO, TREINAMENTO E POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
20.1. É de responsabilidade do contratado todo o processo de seleção, recrutamento,
contratação e treinamento quanto as orientações gerais acerca de procedimentos
específicos de contact center;
20.1.1. Em relação ao plano de treinamento, desenvolvimento, capacitação, reciclagem,
quanto às questões relativas ao CAU/BR, serviços, processos e fluxos de atendimento, será
de responsabilidade deste.
20.1.2. De modo algum os empregados da CONTRATADA possuirão qualquer vínculo

empregatício com o CAU/BR.
20.2. O CAU/BR eventualmente treinará, capacitará e desenvolverá durante a vigência
do contrato, os empregados do contratado sobre novos projetos, processos e serviços;
encaminhamentos de novos procedimentos e orientações serão feitas com frequência maior
diretamente ao(à) supervisor(a) e analista.
20.3. O contratado deverá implementar e manter política de recursos humanos com o
objetivo de criar um ambiente harmônico e empregados motivados, prezando pela
qualidade na prestação dos serviços.
20.4. Os empregados da futura CONTRATADA deverão ser previamente aprovados em
testes audiométricos, foniátricos e psicológicos que avaliará a atenção concentrada, a
memória auditiva, a fluência verbal, a adaptabilidade, a coordenação bimanual, a dicção, a
capacidade de organização, o controle emocional, a discrição, a persistência, a polidez,
a responsabilidade, a maturidade, a iniciativa e a resistência à rotina.
CAPÍTULO 21. DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO
21.1. A CONTRATADA deverá fornecer o PLANO DE IMPLANTAÇÃO com a metodologia e
cronograma de implantação dos serviços, definindo atividades, prazos, responsabilidades e
recursos utilizados para a implementação e funcionamento dos serviços, incluindo a estratégia
de transferência de conhecimento, que será avaliado e aprovado pela área técnica do
CAU/BR.
21.2. Os serviços deverão ser prestados conforme cronograma estabelecido entre o
CAU/BR e a empresa vencedora da licitação, de forma gradativa, em função da
necessidade de atendimento e da estruturação do banco de dados.
21.3. Sugerem-se as etapas conforme segue:
21.3.1. DA 1ª ETAPA - Estruturação física e de recursos humanos, com prazo previsto de até
30 (trinta) dias úteis a partir da assinatura do contrato, compreendendo:
21.3.1.1. Instalação física das estações de trabalho, mobiliário e equipamentos;
21.3.1.2. Aquisição, instalação e ativação de hardwares e softwares;
21.3.1.3. Disponibilização de espaço no servidor do contratado;
21.3.1.4. Treinamento da equipe.
21.4. DA 2ª ETAPA - Estruturação tecnológica, com prazo previsto de até 30 dias corridos a
partir da assinatura do contrato, compreendendo:.
21.4.1. Desenvolvimento ou aquisição de software de gerenciamento e apoio ao
atendimento;
21.4.2. Transferência dos dados do CAU/BR para o software de atendimento do CRM;
21.4.3. Implantação do software de CRM;
21.4.4. Testes de funcionamento;
21.4.5. Treinamento das equipes no software CRM.
21.5. DA 3ª ETAPA - Operacionalização da central de atendimento ao cliente, com prazo
previsto em até 40 (quarenta) dias a partir da assinatura do contrato, não cumuláveis.
CAPÍTULO 22. DO BANCO DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

22.1. Deverá ser dada continuidade na formação e atualização do banco de dados para
manutenção e continuidade do histórico dos profissionais e empresas de arquitetura e
urbanismo junto ao Conselho.
22.2. Deverá existir integração entre o sistema de CRM e o SICCAU, para exportação ao
CRM do banco de dados existente na base de profissionais e empresas de arquitetura e
urbanismo contidas no SICCAU.
22.3. A integração entre o CRM e o SICCAU deverá possibilitar o intercambio de informações
entre os sistemas, por exemplo, os protocolos abertos no CRM poderão ao critério do CAU/BR
ser exportados para o SICCAU no módulo protocolos de forma que todos os CAU/UF possam
consultar as informações.
22.4. Com uma única base de dados de atendimento e relacionamento com os usuários,
espera-se integrar o atendimento do contact center com o CAU/BR e com os CAU/UF capaz
de oferecer uma análise holística, possibilitando, assim, definições de políticas para a
arquitetura no país. Com essa integração será possível dispor de recursos, informações
gerenciais e estratégicas para tomada de decisões, bem como implantação de ações com
base em dados íntegros e relevantes.
22.5. O CAU/BR disponibilizará, em meio eletrônico, o banco de dados cadastrais e histórico
dos atendimentos para a carga inicial do software de gerenciamento e apoio ao serviço de
atendimento ao cliente.
22.6. Ao final do contrato, a contratada deverá entregar, em meio eletrônico, o referido banco
com todas as atualizações do período de prestação dos serviços.
22.7. A propriedade das informações contidas no banco de dados é do CAU/BR não tendo a
contratada qualquer direito ou possibilidade de divulgação e uso dessas informações para uso
diverso ou sem expressa autorização do Conselho.
22.8. O CAU/BR e todos os CAU/UF que aderirem ao uso do sistema de gestão de
relacionamento com o cliente deverão ter acesso ao sistema de CRM utilizado no contact
center e no Portal da Ouvidoria para que possam interagir diretamente no software e
alimentando o mesmo banco de dados e respostas.
22.9. Para composição dos preços deverá ser considerado a migração de até 50 (cinquenta)
Gigabytes de dados gerados com o sistema gerenciador de Banco de dados relacional
(SGBD) Microsoft SQLServer 2014 e formato de exportação .bkp.
22.10. As tabelas e dados necessários para importação e exportação para o novo sistema de
CRM serão posteriormente acordadas entre o CAU/BR e a contratada e deverão constar no
cronograma proposto pela empresa vencedora, com aprovação e anuência do CAU/BR.
CAPÍTULO 23. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
23.1. As etapas de implantação, não poderão exceder o prazo de 45 dias contados da
assinatura do contrato para início da prestação dos serviços contratados, sob pena de
sanções.
23.2. O cronograma de implantação deverá ser apresentado pelo contratado ao
CAU/BR, descrevendo os prazos e atividades, em até 5 (cinco) dias após a assinatura do
contrato.
23.2.1. O cronograma deverá ser aprovado pela Coordenação da Rede Integrada de
Atendimento do CAU/BR em conjunto com a equipe envolvida pelo atendimento e a Gerência
Executiva do CAU/BR ou outra composição adequada para tal definição.

CAPÍTULO 24. DA ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATÓRIA
24.1. Considerando que os padrões, os níveis de qualidade, a qualificação técnica, as
quantificações e as especificações dos serviços a serem executados estão adequadamente
definidos por meio de especificações usuais no mercado e, de modo objetivo no presente
Termo de Referência, entende-se que a contratação que ora se pretende está enquadrada
como serviço comum, tendo à obrigatoriedade na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
Menor Preço, de conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
CAPÍTULO 25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erro de execução,
demora na execução, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
25.1.1. Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não
ocasionem prejuízos ao CONTRATANTE;
25.1.2. Multa:
25.1.2.1. Compensatória, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor
global da proposta, pela recusa em assinar contrato ou documento que o substitua, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de
outras sanções previstas;
25.1.2.2. Moratória, no percentual de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor
global do contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso, quando a CONTRATADA, sem justa
causa, deixar de cumprir qualquer obrigação assumida;
25.1.2.3. Moratória, no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, sobre o valor
global do contrato, quando, sem justa causa, a CONTRATADA ocorrer em atraso superior ao
10º (décimo) dia até o 30º (trigésimo) dia;
25.1.2.4. De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato quando decorridos mais
de 30 (trinta) dias de atraso sem manifestação da CONTRATADA e/ou sem justificativa aceita
pelo CAU/BR, caracterizando total inadimplemento.
25.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e também ser impedida de
contratar com a Administração, pelo prazo legal.
25.3. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, ou
recolhidas diretamente ao CAU/BR, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da
comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.
25.4. A CONTRATADA será declarada inidônea 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção de suspensão.
25.5. A multa será aplicada nos casos de prática de ilícitos em quaisquer das fases da
licitação, descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais disposições
previstas.
25.6. Para aplicação das penalidades previstas, a CONTRATADA será notificada para
apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
25.7. As penalidades previstas neste capítulo são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive
aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
25.8. A critério do CAU/BR poderão também ser aplicadas as demais penalidades a que se

referem os art. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993.
25.9. Constituem motivos para rescisão contratual:
25.9.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais que causem prejuízos ao CAU/BR;
25.9.2. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
25.9.3. A dissolução da sociedade da CONTRATADA;
25.9.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante que
prejudique a execução do contrato;
25.9.5. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e
determinados pelo Presidente do CAU/BR ou a quem este designar;
25.9.6. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato;
25.9.7. Outras disposições constantes no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
25.9.8. A rescisão contratual será precedida de fundamentação em processo administrativo
instaurado para tanto, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
25.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.
25.11. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública e será descredenciado no Sicaf e no cadastro de fornecedores do
CAU/BR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas estabelecidas neste
Termo de Referência e demais cominações legais, nos seguintes casos:
25.11.1. Cometer fraude fiscal;
25.11.2. Apresentar documento falso;
25.11.3. Fizer declaração falsa;
25.11.4. Comportar-se de modo inidôneo;
25.11.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
25.11.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
25.11.7. Não mantiver a proposta;
25.11.8. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.11.9. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
25.12. Para os fins da subcondição de inidoneidade, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666, de 1993.
25.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão
de licitar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas
no edital e no contrato e das demais cominações legais.
CAPÍTULO 26. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
26.1. Durante a vigência do contrato, o agente designado para Fiscal do Contrato deverá
manter contínuo contato com o preposto da CONTRATADA, visando, prioritariamente, a
solução de eventuais problemas e/ou esclarecimentos.
26.2. O agente responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato deverá apurar
e assentar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo.
26.3. Os comprovantes exigidos neste Termo de Referência e no Edital deverão ser acolhidos
pelo Gestor do Contrato antes e durante a execução do contrato.
26.4. O fiscal do contrato deverá indicar as possíveis GLOSAS realizadas nas faturas,
relatando os fundamentos, as razões e as justificativas, sem prejuízo de detalhar a memória

do cálculo adotado.
26.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
26.6. Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pelo
CAU/BR, representá-la na execução do contrato.
26.7. Nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução
dos serviços o contrato assinado, acompanhado da nota de empenho.
26.8. O CAU/BR poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo
com o contrato.
26.9. O CAU/BR deverá monitorar a execução do contrato e exigir a qualidade efetiva dos
serviços contratados, além de conferir a compatibilidade das Notas Fiscais/Faturas e
documentação exigível para pagamento, antes, do devido e competente ATESTO DAS
FATURAS.
26.10. O fiscal atestará as Notas Fiscais/Faturas dos serviços.
26.11. A CONTRATADA deverá adotar procedimentos formais, devidamente ancorados nos
dispositivos deste Termo de Referência e anexos, desde que legítimos e legais, com a
finalidade de proteger o CAU/BR, sem prejuízo de avaliar as reclamações e sugestões dos
usuários diretos dos serviços.
26.12. Ambos, o fiscal do contrato e a CONTRATADA, deverão assentar todos os eventos
contratuais em registro próprio e, nos casos em que se exigir apuração de responsabilidades,
adotar, primeiramente, ações de controle visando cessar os efeitos da ocorrência; após, as
providências de ordem processual, tempestivamente.
26.13. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, agente
regularmente designado pelo CAU/BR, nos termos da Lei nº 8.666/1993.
CAPÍTULO 27. DO VALOR ESTIMADO
27.1. O valor médio estimado para essa contratação é de R$ 3.730.630,08 (três milhões
setecentos e trinta mil seiscentos e trinta reais e oito centavos), para o período de 30 (trinta)
meses, sendo o valor mensal estimado em R$ 124.354,34 (cento e vinte e quatro mil trezentos
e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
CAPÍTULO 28. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
28.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas, que correrão à conta dos
recursos orçamentários deste Conselho, estão assim previstos:
Para os serviços de contact center e software de CRM
Fonte: 6.2.2.1.1.01.04.03.003 – Call Center
Centro de Custo: 4.02.08.004 - ATIVIDADE - Gestão da Coordenadoria da RIA
28.2. O exercício de 2019 será contemplado no seu respectivo orçamento.
CAPÍTULO 29. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
29.1. O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contado da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração e sob condições vantajosas, ser
prorrogado por igual período, mediante termo aditivo, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei
nº 8.666/1993 e alterações posteriores..
29.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente.
CAPÍTULO 30. DA FORMA DE PAGAMENTO
30.1. A documentação de cobrança deverá ser enviada à sede do CAU/BR, situada no Setor
Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco “C”, Sala 401 a 409, Edifício Serra Dourada, CEP
70300-902, em Brasília (DF), Telefone: (61) 3204-9500, durante o horário comercial, com a
antecedência mínima de pelo menos 10 (dez) dias da data de seu vencimento.
30.2. O pagamento será efetuado, mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil após o
recebimento e ateste da nota fiscal/fatura pelo setor competente, cuja Nota Fiscal dos serviços
prestados deverá ser remetida, com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data
de seu vencimento, para que o Gestor e o Fiscal do Contrato possam realizar sua verificação
e, não havendo problemas, o seu aceite.
30.3. O pagamento só será realizado após a apresentação do documento fiscal exigível em
conformidade com a legislação e discriminando todas as importâncias devidas, além das
informações sobre o banco, agência e número da conta corrente da CONTRATADA.
30.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, em conta corrente por ela
indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras,
uma vez satisfeitas às condições estabelecidas nessa contratação.
30.5. O pagamento será realizado mediante o ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo CAU/BR. O
documento fiscal deverá destacar as retenções previstas na Instrução Normativa RFB nº
1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais legislações pertinentes.
30.6. O pagamento somente será efetuado se comprovado o recolhimento, pela companhia
emissora da fatura, da retenção prevista no art. 14 da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.
30.7. Na hipótese de a CONTRATADA ser optante do Simples, a fim de afastar a retenção de
tributos, conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, deverá anexar à
fatura declaração assinada pelo representante legal, sob as penas da lei.
30.8. Sendo identificada cobrança indevida, havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, os fatos serão informados à CONTRATADA, e a contagem
do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal
devidamente corrigida.
30.9. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão
informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo
documento de cobrança.
30.10. Nenhum pagamento será realizado pelo CAU/BR sem que antes seja procedida prévia
e necessária consulta de regularidade da CONTRATADA, bem como da comprovação do
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) correspondentes ao mês
da última competência vencida.
30.11. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, será a mesma advertida,
por escrito, no sentido de que regularize sua situação ou apresente sua defesa, sob pena de
rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais.
30.12. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as alíquotas previstas para os serviços objeto deste Termo de Referência,
conforme determina a legislação vigente.
30.13. O CAU/BR não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada
a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.
30.14. Sendo os créditos da CONTRATADA superiores aos valores de multas, o CAU/BR
poderá descontar estas e pagar somente os créditos residuais.

30.15. A contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, para efeito de
pagamento, excluirá o dia do início e incluirá o dia do vencimento, só se iniciando e se
vencendo os prazos em dia de expediente no CAU/BR.
30.16. O CAU/BR reserva-se o direito de suspender o pagamento no caso de constatar
alguma divergência, impactando a suspensão apenas na respectiva Nota Fiscal/Fatura onde
se observou a ocorrência.
30.17. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pelo
CAU/BR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento. Caberá ainda a
cobrança de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o efetivo
pagamento, além da atualização monetária.
30.18. O CAU/BR não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos com ausência total
ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas
constantes neste Termo de Referência. O CAU/BR reserva-se o direito de não efetuar o
pagamento se, no ato da atestação, os serviços não estiverem de acordo com a especificação
exigida.
30.19. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não
enseja nenhum pagamento à CONTRATADA.
30.20. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados
sem a solicitação e autorização do fiscal e gestor do contrato.
CAPÍTULO 31. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
31.1. DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES
31.1.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
31.1.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
31.1.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao CAU/BR responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
31.1.2. Não poderão participar deste Pregão:
31.1.2.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o
CAU/BR, durante o prazo da sanção aplicada;
31.1.2.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
31.1.2.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;
31.1.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

31.1.2.5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
31.1.2.6. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial;
31.1.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
31.1.2.8. Dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive familiares, na forma
prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.
31.1.3. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e submissão às
condições estatuídas neste Edital.
31.1.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
31.1.5. O CAU/BR poderá realizar diligências objetivando comprovar a veracidade das
informações prestadas pelo licitante. Caso fique caracterizada atitude inidônea do licitante,
esse estará sujeito às penalidades previstas em lei.
31.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
31.2.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
período não inferior a 3 (três) anos, mediante a apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
31.2.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
31.2.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
31.2.1.2.1. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é admitida a
apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo a
obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
31.2.1.2.2. O atestado apresentado para um item não poderá ser utilizado para os demais,
exceto o quantitativo excedente.
31.2.1.2.3. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço,
a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois
essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma
única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
31.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
31.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
31.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
31.3.2. 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;
31.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
31.3.3. 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 abaixo:

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

31.3.4. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo
Circulante) de, no mínimo, 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor
estimado para a contratação.
31.3.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, 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 patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação ou do item pertinente.
31.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
31.4.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF.
31.4.2. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
emitido pela Caixa Econômica Federal.
31.4.3. Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional do Seguro Social.
31.4.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou do Distrito Federal
e Municipal.
31.4.5. Prova de Regularidade Trabalhista por meio de apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas.
31.5. DAS DECLARAÇÕES
31.5.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e sujeitase aos termos e condições da licitação.
31.5.2. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.
31.5.3. Declaração do proponente que não está suspenso do direito de licitar e não tenha sido
declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, Estadual ou do
Distrito Federal e Municipal.
31.6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
31.6.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em:
31.6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
31.6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
31.6.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
31.6.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, na forma da legislação aplicável.
CAPÍTULO 32. DA GARANTIA CONTRATUAL
32.1. Será exigida da licitante vencedora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da
assinatura do contrato, prestação de garantia contratual em favor do CAU/BR, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades de que
trata o artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993:
32.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;
32.1.2. Seguro-garantia;
32.1.3. Fiança bancária.
32.2. Caso a licitante vencedora opte por apresentar títulos da dívida pública, eles deverão
ter valor de mercado compatível com aquele a ser garantido, preferencialmente em
consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como os previstos no
art. 2º da Lei nº 10.179, de 2001.
32.3. Caso o licitante opte pela caução em dinheiro, deve providenciar o depósito perante
instituição financeira indicada pelo CAU/BR, em conta remunerada, para os fins específicos a
que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil para comprovar esta exigência.
32.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer
obrigação, o licitante deverá proceder à respectiva reposição no prazo de até 3 (três) dias
úteis, contados da data em que for notificado pelo CAU/BR, sob pena de rescisão contratual,
multa e responsabilização do licitante pelos eventuais danos causados ao CAU/BR.
32.5. A garantia será restituída ao licitante após total cumprimento das obrigações pactuadas
no contrato, nos termos da legislação vigente.
32.6. A garantia contratual prestada deverá ter validade de 3 (três) meses após o recebimento
definitivo do produto.
CAPÍTULO 33. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
33.1. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual.
33.2. Iniciar a prestação/execução dos serviços até no máximo de 30 dias após a assinatura
do contrato, mediante solicitação do CAU/BR, e fornecer o objeto de acordo com as

especificações mínimas constantes deste instrumento;
33.3. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus
empregados e prepostos, quando das dependências do CAU ou em outro local, executando
o objeto da licitação, devendo adotar as providências, que a respeito, exigir a legislação em
vigor.
33.4. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução
do objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste Termo de
Referência tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais
para o CAU/BR, desde que seja responsabilidade da licitante vencedora.
33.5. Efetuar todos os pagamentos decorrentes de serviços executados por ordem do
CAU/BR, dentro das condições e prazos estipulados nas faturas originais de serviço,
responsabilizando-se civil e criminalmente pelo não cumprimento destas obrigações.
33.6. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços executados pela licitante
vencedora e aceitos definitivamente pelo CAU/BR, não se admitindo o pagamento antecipado
sob qualquer pretexto.
33.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à licitante vencedora enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência
contratual.
33.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CAU/BR.
33.9. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, sobre os itens contratuais (materiais, produtos, equipamentos
e serviços), bem como eventual custo de frete de entrega.
33.10. Responsabilizar-se, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas
decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, tais como salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, auxílio-refeição, auxílio-transporte,
uniforme completo e também outras despesas que porventura venham a ser criadas e
exigidas por Lei.
33.11. Prestar os serviços objeto da presente licitação, obedecendo às disposições legais e
regulamentos pertinentes.
33.12. Apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, do valor total dos serviços prestados no
período.
33.13. Executar o objeto em conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste
Termo de Referência e demais anexos do Edital.
33.14. Não transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações vinculadas ao presente
Termo de Referência e demais anexos do Edital.
33.15. Responder por perdas e danos em que vier a sofrer o CAU/BR e a terceiros, motivada
pela sua ação ou omissão, na forma dolosa ou culposa, independente de outras cominações
pactuadas neste Termo de Referência e seus anexos ou pela legislação a que estiver sujeita,
garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos e aplicações da lei.
33.16. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no objeto deste Termo de Referência, até o limite previsto no § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
33.17. Reparar e corrigir eventuais falhas, defeitos ou incorreções detectadas na forma
prevista neste Termo de Referência e na Lei 8.666, de 1993, em tudo o que couber.
33.18. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado,

não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de
funcionamento do serviço.
CAPÍTULO 34. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
34.1. Fornecer à licitante vencedora todas as informações necessárias para a perfeita
execução dos serviços objeto do presente contrato.
34.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal de
Serviços/Fatura, a efetiva prestação do serviço pelo Gestor do Contrato ou outro designado
pela autoridade competente.
34.3. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência.
34.4. Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto licitado.
34.5. Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do serviço
objeto desta licitação.
34.6. Responsabilizar-se pelos pagamentos devidos, na forma pactuada neste Termo de
Referência e demais anexos do Edital.
34.7. Comunicar à contratada qualquer ocorrência, diligenciando para que as irregularidades
ou falhas sejam plenamente corrigidas.
34.8. Notificar a contratada, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, garantindolhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO 35. DA PROPOSTA
35.1. A proposta deverá conter descrição detalhada do objeto da licitação, com apresentação
de planilhas de custos e formação de preços.
35.2. As planilhas de custos deverão ser elaboradas em conformidade com os benefícios
definidos na norma coletiva da categoria profissional e legislação aplicável.
35.3. Nos preços propostos pela licitante deverão estar inclusas todas as despesas com
equipamentos e demais itens necessários à adequada prestação dos serviços, mão de obra,
transporte, observância da legislação trabalhista e previdenciária, tributos, encargos e todos
os demais custos diretos e indiretos necessários à realização dos serviços especificados
neste Termo de Referência.
35.4. A licitante deverá acrescentar quaisquer outros insumos, custos e benefícios não
constantes da planilha de custos e formação de preços, observada a norma coletiva da
categoria profissional e legislações pertinentes, sob pena de desclassificação.
35.5. As licitantes somente poderão acrescentar itens de custos na planilha se para tal houver
a devida justificativa legal.
35.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com
relação a prazo e especificações dos serviços ofertados ou sobre qualquer condição que
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações
destinadas a sanar evidentes erros materiais.
35.7. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente, devendo estar inclusos todos os
impostos e demais encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos.
Não será considerada a proposta que contenha qualquer vantagem não prevista neste Termo
de Referência.
35.8. Os valores apresentados serão levados em consideração para efeito de julgamento na
licitação e são de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não cabendo o direito de pleitear
depois qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
35.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
CAPÍTULO 36. DO CONTRATO
36.1. Após a adjudicação e homologação do procedimento licitatório, convocar-se-á a licitante
vencedora para assinatura do instrumento contratual, que deverá ocorrer, impreterivelmente,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, sob pena de decair do direito
à contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência e no art. 81
da Lei nº 8.666/1993.
36.2. O prazo para assinatura do contrato poderá, em situação excepcionalíssima, ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora
em até 48h (quarenta e oito horas), a contar do recebimento da comunicação, desde que
ocorra motivo relevante e aceito pelo CAU/BR.
36.3. Na celebração do contrato serão exigidas as mesmas condições de habilitação.
36.4. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 30 (trinta) meses,
contado da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração e sob condições
vantajosas, ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo, nos termos do inciso II
do art. 57, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
36.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá ser aplicada ao contratado as
sanções de que tratam os Arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993, garantidos o contraditório e a
ampla defesa, bem como as sanções e penalidades previstas neste Termo de Referência.
CAPÍTULO 37. DA REPACTUAÇÃO
37.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma
apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Referência
poderá ser repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos
custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior
decisão do CONTRATANTE.
37.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em
respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de
obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
37.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação, conforme cada
natureza dos preços, será contado:
a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional,
a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente
à época da apresentação da proposta, relativamente a cada categoria profissional abrangida
pelo contrato;
b) Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa), do último reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
c) Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado, a partir da data limite
para apresentação das propostas constante do Edital.

37.3.1. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado
da última repactuação aplicada à mesma parcela do preço objeto de nova solicitação de
repactuação. Entende-se como última repactuação, a data em que se iniciaram seus efeitos
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
37.4. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar
os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data
do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação e se pretenda efeitos
sobre os preços já praticados.
37.4.1. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação nos prazos acima fixados, ocorrerá
a preclusão do direito à repactuação. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido
renovada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno
mínimo de 1 (um) ano, contado:
a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;
b) do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação
legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços
que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
c) do dia em que se completou mais um ano da apresentação da proposta, em relação aos
custos sujeitos à variação de preços do mercado.
37.4.2. Caso, na data da renovação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao
CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida
cláusula no termo aditivo de renovação para resguardar o direito futuro à repactuação,
inclusive com relação ao termo inicial de seus efeitos, a ser exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão.
37.5. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os
acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
37.6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo, convenção e dissídio coletivo de trabalho.
37.7. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos, dissídios ou
convenções coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos
não previstos em lei, tais como valores ou índices além dos obrigatórios, de encargos sociais
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.
37.8. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará
a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva da categoria profissional abrangida na repactuação.
37.8.1. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a
variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos
preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se especialmente o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC), que retrate a variação dos preços relativos a alguma

parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de
Custos e Formação de Preços da Contratada, sem prejuízo das verificações quanto:
a) aos preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração Pública;
b) às particularidades do contrato em vigência;
c) à nova planilha com variação dos custos apresentados;
d) aos indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes.
37.9. O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela CONTRATADA.
37.10. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:
a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo,
dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
37.11. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
37.12. A decisão sobre o pedido de repactuação deverá ser adotada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação
dos custos.
37.12.1. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
37.13. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a renovação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por meio de
aditamento ao contrato.
37.14. A CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada,
de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento), se outro não for o percentual
fixado no contrato, em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação, nos
termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
Brasília (DF), 19 de abril de 2018.
À superior consideração,

HERMANN PEREIRA
Coordenador da RIA - CAU/BR

CRISTIANO FERREIRA
Gerente do CSC - CAU/BR

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o
detalhamento descrito no referido documento e encaminho à Comissão de Licitação e/ou
Pregoeiro, conforme o caso, para as providências devidas quanto à elaboração do Edital e
demais procedimentos.
Brasília (DF), 19 de abril de 2018.

ANDREI CANDIOTA
Gerente Executivo - CAU/BR

Anexo I-A – Estimativa de Quantitativo de Licenças de software CRM para o CAU/BR e
para os CAU/UF

UF TOTAL
AC
2
AL
2
AM
2
AP
2
BA
2
CE
3
DF
2
ES
2
GO
4
MA
2
MG
13
MS
3
MT
4
PA
2
PB
2
PE
6
PI
2
PR
9
RJ
7
RN
2
RO
2
RR
2
RS
12
SC
3
SE
2
SP
30
TO
2
BR
10
135
Nota: Estes são números estimados podendo variar para mais ou para menos de acordo
com o interesse e adesão dos CAU/UF.

Anexo I-B – Quantitativo de Ligações para a Central de Atendimento (2012-2017)

2012
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Recebidas
10521
27277
21388
19653
17432
13000
13774
13347
9926
14595
15153
9592
185658

Atendidas
4674
14116
14825
16506
15622
11677
12711
12588
9582
13523
13911
8776
148511

Perdidas
5847
13161
6563
3147
1810
1323
1063
759
344
1072
1242
816
37147

2013
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Recebidas
15053
11605
13283
12329
9869
7782
8067
7368
6089
8328
4678
3576
108027

Atendidas
13655
10768
11713
10813
9212
7384
7806
7066
5940
7798
4354
3421
99930

Perdidas
1398
837
1570
1516
657
398
261
302
149
530
324
155
8097

2014
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Recebidas
7809
6999
6178
5615
6677
5548
8009
6370
7970
6600
7419
3898
79092

Atendidas
7325
6574
5894
5360
6464
4686
6276
5469
6468
6183
6874
3603
71176

Perdidas
484
425
284
255
213
862
1733
901
1502
417
545
295
7916

2015
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Recebidas
7228
4844
6517
4964
5098
5658
5133
4951
5796
5557
4910
4369
65025

Atendidas
6607
4495
5982
4443
4710
5214
4850
4623
5261
5152
4579
4052
59968

Perdidas
621
349
535
521
388
444
283
328
535
405
331
317
5057

2016
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Recebidas
8157
8687
6740
4737
5035
5519
4796
6141
5155
4330
4311
4387
67995

Atendidas
5925
5948
5524
4344
4696
5204
4507
5164
4439
3953
3928
3623
57255

Perdidas
2232
2739
1216
393
339
315
289
977
716
377
383
764
10740

2017
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Recebidas
8422
10447
8295
6819
6143
7207
6289
6425
5030
5049
7138
4221
81485

Atendidas
5552
6617
5826
5109
5137
5793
5333
5556
4378
4496
5453
3433
62683

Perdidas
2870
3830
2469
1710
1006
1414
956
869
652
553
1685
788
18802

Anexo I-C – Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços
1. As PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS relativas aos
perfis a serem contratados deverão ser preenchidas e apresentadas juntamente com a
proposta de preços, na forma prevista neste Anexo, e em conformidade com a sua realidade
e com os dispositivos do EDITAL e ANEXOS.
2. Deverá ser preenchida e apresentada 1 (uma) PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS para cada um dos perfis profissionais previstos na presente
licitação.
3. Caso a licitante apresente encargos ou insumos distintos dos constantes neste anexo, bem
como percentuais diferentes dos aqui estabelecidos, deverá encaminhar a respectiva
metodologia de cálculo dos referidos encargos ou insumos, juntamente às PLANILHAS DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
4. Os tributos (ISS, COFINS e PIS) deverão ser definidos de acordo com a forma de tributação
em que a licitante estiver enquadrada.
5. As PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS deverão ser
apresentadas somente pela licitante vencedora da etapa de lances, ou pelas seguintes, no
caso de desclassificação das licitantes em posição anterior.
6. As PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS deverão estar
identificadas para o perfil profissional detalhado.
7. As PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS deverão
constar eventuais gastos com SMS para envio de até 50000 (cinquenta mil)
envios/recebimentos ao mês.

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo
Licitação Nº
Dia ___/___/_____ às ___:___ horas
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B

Município/UF

C

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio
Coletivo

D

Nº de meses de execução contratual

12

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2

Salário Normativo da Categoria Profissional

3

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

4

Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1

Composição da Remuneração

A

Salário Base

B

Adicional de periculosidade

C

Adicional de insalubridade

D

Adicional noturno

E

Hora noturna adicional

F

Adicional de Hora Extra

G

Intervalo Intrajornada

H

Outros (especificar)

Valor (R$)

Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2

Benefícios Mensais e Diários

Valor (R$)

A

Transporte - ( __dias x __ x R$ ___,__) - participação funcionário _%

B

Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) (R$ __,__ x __ dias)

C

Assistência médica e familiar (R$ _,_ - Clausula _ª da CCT)

D

Auxílio creche

E

Seguro
CCT) de vida, invalidez e funeral (Clausula _ ª da CCT) - Incidência de
__ %.

F

Outros (especificar)

Total de Benefícios mensais e diários
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado).

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3

Insumos Diversos

A

Uniformes

B

Materiais

C

Equipamentos

D

Outros (especificar)

Valor (R$)

Total de Insumos diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:
4.1 Encargos previdenciários e FGTS
A

INSS

B

SESI ou SESC

C

SENAI ou SENAC

D

INCRA

E

Salário Educação

F

FGTS

G

Seguro acidente do trabalho

%

Valor (R$)

H

SEBRAE

TOTAL
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias
A

13 º Salário (____%)

B

Adicional de Férias (1/3)

Valor (R$)

Subtotal
C

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias

TOTAL
Submódulo 4.3 – Afastamento Maternidade
4.3

Afastamento Maternidade

A

Afastamento Maternidade

B

Incidência dos Encargos do submódulo 4.1 sobre Afastamento
Maternidade

Valor (R$)

TOTAL
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão
4.4

Provisão para rescisão

A

Aviso Prévio Indenizado

B

Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

C

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio
indenizado

D

Aviso prévio trabalhado

E

Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio
trabalhado

F

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado

TOTAL

Valor (R$)

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5

Custo de Reposição do Profissional Ausente

A

Férias e terço constitucional de férias

B

Ausência por doença

C

Licença paternidade

D

Ausências legais

E

Ausência por acidente de trabalho

F

Outros (especificar)

Valor (R$)

Subtotal
G

Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do
profissional ausente

TOTAL
Quadro Resumo do Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas
4

Provisão para rescisão

Valor (R$)

4.1 Encargos previdenciários e FGTS
4.2 13º Salário e Adicional de Férias
4.3 Afastamento Maternidade
4.4 Provisão para rescisão
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.6 Outros (especificar)
TOTAL
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5

Custos Indiretos, Tributos e Lucro

A

Custos Indiretos

B

Tributos
B.1 Tributos Federais (especificar) PIS (_% ) + COFINS (__) =
_%
B.2 Tributos Estaduais (especificar) ISS (____%) (UF)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
B.4 Outros tributos (especificar)

C

Lucro

%

Valor (R$)

TOTAL
Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

1. Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Valor (R$)

A

Módulo 1 – Composição da Remuneração

B

Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários

C

Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e
outros)
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

D

Subtotal (A + B +C+ D)
E

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por empregado
2. Quadro-resumo – Valor Mensal dos Serviços

Tipo de serviço

Valor
proposto
por
empregado

Qtde de
empregad
os por
posto

Valor
proposto
por posto

Qtde
de
postos

Valor total do
serviço

(A)

(B)

(C)

(D) = (B x C)

(E)

(F) = (D x E)

I

Serviço 1 (indicar)

R$

R$

R$

II

Serviço 2 (indicar)

R$

R$

R$

III

Serviço 3 (indicar)

R$

R$

R$

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)

3. Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor Global da Proposta (Mão de Obra)
Descrição
A

Valor proposto por unidade de medida *

B

Valor mensal do serviço

C

Valor global da proposta (valor mensal do serviço x n º meses do
CONTRATO).

TOTAL
Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

Valor (R$)

Anexo I-D - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação)
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
____________________, em ___ de ______________ de ________
________________________________________________________
(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
___________________, sediada na _____________________, representada por
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de
Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e
domicílio), DECLARA que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação, conforme
prescreve o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão
Eletrônico nº 03/2018, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou
declaração inverídica.
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
___________________, sediada na _____________________, representada por
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de
Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e
domicílio), DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 03/2018, promovido
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), que atende ao disposto no art.
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993, não
empregando menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor
de 16 (dezesseis) anos, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de
descumprimento ou declaração inverídica.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver)
Local e data.

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
___________________, sediada na _____________________, representada por
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de
Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e
domicílio), DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 03/2018, promovido
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), ser idônea a participar de
processo licitatório e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e
Indireta Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal, assim como inexistem fatos
supervenientes impeditivos de habilitação, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso
de descumprimento ou declaração inverídica.
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO V – DECLARAÇÃO PARA ME E EPP

(Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por seu
representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil,
profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), DECLARA, sob as penas da lei penal e civil, que a
ora declarante está classificada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), assim entendida por
preencher os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, do art. 6º do Decreto
nº 8.538, de 2015 e, ainda, por praticarem atividades pertinentes ao objeto licitado,
comprometendo-se a informar, de imediato, caso deixe de ser enquadrada na condição de
Microempresa (ME), nos termos da lei.
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAU/BR N° XX/2018

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 pelo Gerente Geral, NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da Carteira de
Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e domiciliado em Cidade,
Estado, em conjunto com o Gerente Administrativo/Orçamento e Finanças/Centro de Serviços
Compartilhados 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 CONTRATANTE;
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 CONTRATADA;
RESOLVEM, tendo em vista o constante no Processo Administrativo nº 278/2016, celebrar o
presente Contrato de Prestação de Serviços, na forma descrita no Termo de Referência, o que
fazem mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente contrato é firmado com amparo no resultado da licitação promovida pelo
CAU/BR, por meio do Pregão Eletrônico nº 03/2018 – Processo CAU/BR nº 278/2016, realizada
em XX de XXXXXX de XXXX, sendo o resultado da licitação adjudicado e homologado por
Despacho de XX de XXXXX de XXXX, do Presidente do CAU/BR, vinculando-se ao presente
contrato, como se nele estivessem transcritos de forma integrante e inseparável:
1.1.1. Termo de Referência;
1.1.2. Edital do Pregão Eletrônico CAU/BR nº 03/2018 e seus anexos;
1.1.3. Proposta de preços da CONTRATADA;
1.1.4. Demais elementos constantes do Processo Administrativo nº 278/2016.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E SUA DESCRIÇÃO
2.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de prestação de serviço de contact center ativo e receptivo para atendimento
aos profissionais arquitetos e urbanistas, sociedades empresárias e usuários de serviços
profissionais vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR
e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAU/UF,
com 16 (dezesseis) posições de atendimento (PAs), compreendendo 1 (um) supervisor(a)
técnico arquiteto (a) e urbanista e 1 (um) analista de base e qualidade, por meio do serviço
telefônico 0800 e 4007, chat, e-mail, backoffice, Portal da Ouvidoria, Envio/Recebimento de
SMS, Auxílio Remoto, Auxílio Remoto, consoante especificações do Termo de Referência,
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018.
2.2.
As especificações dos serviços constam do Termo de Referência, Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico nº 03/2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS
3.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor global estimado de R$ XXXXXXXXX.
3.2. Os pagamentos serão regidos pelo que dispõe o Termo de Referência, Anexo I do Edital
do Pregão Eletrônico nº 03/2018.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas correrão à conta da dotação orçamentária do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a saber:
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.003 – Call Center
Centro de Custo: 4.02.08.004 - ATIVIDADE - Gestão da Coordenadoria da RIA
4.2. As despesas referentes ao(s) exercício(s) seguinte(s) deverão ser consignadas em
orçamento próprio, no início de cada exercício financeiro e deverão ser confirmadas pelo Gestor
do Contrato, ficando estabelecido, com a concordância das partes, que a continuidade da
execução do contrato fica dependente da consignação, no(s) orçamento(s) seguinte(s), de
dotações orçamentárias suficientes ao seu custeio.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. A vigência do contrato terá início na data da sua assinatura e se estenderá por 30 (trinta)
meses, contado da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração e sob
condições vantajosas, ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo, nos termos do
inciso II do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
5.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente.
CLÁUSULA SEXTA – DA REPACTUAÇÃO
6.1. A repactuação deste Contrato obedecerá às disposições contidas no Capítulo 37 do Termo
de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1. As responsabilidades e obrigações da Contratada serão regidas pelas disposições do
Capítulo 33 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018 e
demais disposições legais aplicáveis.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 As obrigações e responsabilidades assumidas pelo Contratante constam do Capítulo 34 do
Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA
9.1. A Contratada compromete-se a prestar a garantia dos serviços conforme descritos no
Capítulo 32 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na
execução, sujeitará a CONTRATADA às penalidades e determinações descritas no Capítulo 25
do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018 e demais
disposições legais aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
11.1. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e/ou obrigações inerentes
ao Termo de Referência, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa autorização da outra.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TOLERÂNCIA/NOVAÇÃO
12.1. 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 TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
13.1. São partes integrantes do presente contrato, para todos os fins de direito, independente
de transcrições ou referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo CAU/BR nº
278/2016, em cujos autos foi promovida Pregão Eletrônico nº 03/2018, especialmente o Edital,
Termo de Referência e Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA.
13.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes do Termo de Referência,
anexo a este instrumento, em especial os capítulos que tratam do objeto, das condições de
execução dos serviços, da garantia e suporte técnico, das obrigações da contratada e
contratante, da aceitação e do pagamento, do acompanhamento e fiscalização e das
penalidades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 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 contratantes, por seus representantes legais, firmam o
presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
identificadas.
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Brasília (DF), XX de XXXXXXX de XXXX.

CONTRATANTE:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

NOMEAR
Gerente Geral do CAU/BR

NOMEAR
Gerente Administrativo ou Financeiro ou do Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR

CONTRATADA:

NOMEAR
Cargo

TESTEMUNHAS:
Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:
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