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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021 

(Processo Administrativo NUP nº 00146.000341/2021-63) 

 

 

Torna-se público que o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – 

CAU/BR, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria PRES nº 

309, de 27 de julho de 2020, com sede no Edifício General Alencastro, SEPS EQ 702/902, 2º 

Andar - S/N, BL. “A” e “B”, Asa Sul, CEP: 70390-025, Brasília, Distrito Federal, realizará 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor 

preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, 

nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho 

de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, nº 3, de 26 de 

abril de 2018 e nº 1, de 01 de janeiro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, do Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 15/10/2021 

Horário: 10 horas 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de créditos Azure Monetary 

Commitment para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU-BR, incluindo 

suporte técnico e monitoramento pelo período de 36 (trinta e seis meses) e consultoria técnica 

especializada sob demanda. 

1.2. A licitação será realizada em único grupo, contendo três itens. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

própria, prevista no orçamento do CAU/BR, na classificação abaixo: 

Conta contábil: 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center; 

Centro de Custo: 4.02.08.007 - ATIVIDADE - Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação – CORTI. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1.  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

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

4.1. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

4.1.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.1.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.1.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.1.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.1.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.1.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.1.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017); 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.1.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 

5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as 

atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização 

social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão 

e dos respectivos atos constitutivos. 

4.1.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

4.2. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1.  Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou 

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

(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e 

art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  

4.3. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 

contratante. 

4.4. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, 

quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como 

serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de 

participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação 

entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.6.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

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

4.6.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

4.6.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.6.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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4.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

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

4.6.7.  Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal; 

4.6.8.  Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor total do item; 

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência; 
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6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

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

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

indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 

Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 

vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 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. 

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, 

concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos 

termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.  

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso 

de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas 

as orientações a seguir: 

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda 

a execução contratual; 

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da 

repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 

da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao 

pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos 

recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 
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6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.   

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 

das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

 

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

DE LANCES 

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

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

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

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

vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 

Referência.  

7.1.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema.  

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

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

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

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

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

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 
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7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 

e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes não é utilizada como um dos 

critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances). 

7.27.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos serviços: 

7.26.1.1. Prestados por empresas brasileiras;  

7.26.1.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.26.1.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

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

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.  
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8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 

Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua 

proposta final. 

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante 

exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, 

com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro 

no momento da aceitação do lance vencedor. 

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e 

Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, 

desde que não contrariem exigências legais.  

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo 

VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.5.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

8.5.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.5.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.  

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 

preços ou menor lance que: 

8.5.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.5.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias 

e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

8.6. 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 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A 

da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e 

evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 

exequibilidade da proposta. 

8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

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

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

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

aceitação da proposta. 

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

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.9.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as 

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 

os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.11.  O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha 

de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos 

insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

8.12.  Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, 

desde que não haja majoração do preço proposto.  

8.12.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de 

impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação 

de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 

8.12.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto 

ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 

originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 

evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, 

desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes; 

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
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9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

de condição de participação. 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 

disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto 

com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições. 

9.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

 

9.8. Habilitação Jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

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

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

9.9.   Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

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

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

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

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

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

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

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
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9.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

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

 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:  

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

9.10.2.1. 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; 

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 

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

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
 Ativo Total 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4. 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.  

 

9.11.  Qualificação Técnica:  

9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, nos termos do item 19 do Termo de Referência. 
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9.11.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

9.11.1.2. 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 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 

2017.   

9.11.1.3. 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 se 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/MP n. 5/2017. 

9.11.1.4. 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/MP 

n. 5/2017. 

 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital. 

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

habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 
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9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance 

vencedor; 

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

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

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 

de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 

e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

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

as condições de admissibilidade do recurso. 

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

a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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. 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances.  

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

reaberta. 

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

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

regular decisão dos recursos apresentados. 

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

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência. 
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15. DO CONTRATO 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura por meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de 

seu recebimento.  

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

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus 

anexos; 

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 

artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.4. O prazo de vigência do contrato é de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado 

por interesse das partes até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, com base no artigo 57, IV, 

da Lei 8.666/93, conforme previsão no Termo de Referência.  

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 

termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 

ônus, antes da contratação. 

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no Edital e anexos. 

15.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
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dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

16. DO REAJUSTE 

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

Referência. 

 

19. DO PAGAMENTO 

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

a este Edital. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. Não assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.6. Não mantiver a proposta; 

20.1.7. Cometer fraude fiscal; 

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
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20.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o CAU/BR e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

20.3.4.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 

deste Edital. 

20.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

20.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 

PAR.  

20.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

20.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público.  

20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o CAU/BR poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 

nº 9.784, de 1999. 

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 
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21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@caubr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Edifício General 

Alencastro, SEPS EQ 702/902, 2º Andar - S/N, BL. “A” e “B”, Asa Sul, CEP: 70390-025, 

Brasília, Distrito Federal. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 

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

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

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

no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a Administração. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

mailto:licitacao@caubr.gov.br
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22.7. 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. 

22.8. 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. 

22.9. 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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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

https://transparencia.caubr.gov.br/licitacoes/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço Edifício General Alencastro, SEPS EQ 702/902, 2º Andar - S/N, BL. “A” e “B”, Asa 

Sul, CEP: 70390-025, Brasília, Distrito Federal, nos dias úteis, no horário das 9 horas às 17 

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

com vista franqueada aos interessados. 

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

22.12.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

22.12.2. ANEXO II – Minuta do Contrato. 

 

Brasília (DF), 1º de outubro de 2021. 

 

 

RICARDO FRATESCHI 

Pregoeiro  

https://transparencia.caubr.gov.br/licitacoes/
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de créditos Azure Monetary 

Commitment para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU-BR, incluindo 

suporte técnico e monitoramento pelo período de 36 (trinta e seis meses) e consultoria técnica 

especializada sob demanda, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

nesse Termo de Referência. 

 

Item Descrição Unidade Serviço 
Quantidade 

Código 
Mês 1 Ano 3 Anos 

1 Cloud Pública1 SKU 

Azure Monetary 

Commitment  

(6QK-00001) 

12 144 432 26050 

2 
Suporte Técnico e 

Monitoramento2 

Fixo 

Mensal 

Serviços de Suporte 

Técnico e 

Monitoramento 

1 12 36 27014 

3 

Consultoria 

Técnica 

Especializada 

Microsoft Partner1 

HST 

Serviços de Consultoria 

Técnica Especializada 

Microsoft Partner 

41,67 500 1.500 27324 

1- Serviços sob demanda - Serão consumidos de acordo com a necessidade e conveniência do CAU, em 

conformidade com as demandas do Conselho e faturado mensalmente de acordo com o relatório de utilização dos 

recursos em nuvem.  

2- Serviço sob o regime 365x24x7. O valor fixo mensal dos serviços de suporte técnico e monitoramento não 

poderá ultrapassar 20% da estimativa mensal de SKU prevista neste Termo de Referência. 

 

1.2. A CONTRATADA será responsável financeira pelo Tenant Microsoft do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

1.3. A CONTRATADA deverá realizar todos os trâmites junto a Microsoft e a antiga empresa 

responsável pelo Tenant Microsoft do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) necessários para a devida alteração/atualização do atual tipo de licenciamento da 

nuvem, bem como do responsável financeiro do TENANT do CAU/BR.   

1.4. Os faturamentos serão realizados mensalmente à CONTRATADA, mediante entrega e 

aceite do relatório de consumo dos serviços de computação em nuvem.  

1.5. Todos os dados decorrentes de serviços solicitados pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA e operacionalizados no provedor serão de propriedade apenas da 

CONTRATANTE, a quem deverá ser assegurado acesso irrestrito em qualquer momento do 

contrato. Durante todo o contrato, e particularmente ao final deste, independente da razão que 

tenha motivado o seu término, a CONTRATADA repassará à CONTRATANTE todas as 

informações necessárias à continuidade da operação dos serviços em nuvem. 
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1.6. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de prestação de serviços de 

computação em nuvem, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra. 

1.7. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 

Global. 

1.8. O contrato a ser firmado terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 48 (quarenta 

e oito) meses, com base no artigo 57, IV, da Lei 8.666/93 

1.9. Informações complementares a respeito da prestação de serviço estão disponíveis no 

Encarte I – Especificações Técnicas. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. Considerando que é crescente a necessidade de estabelecimento de infraestrutura de 

datacenter adequada para atender às melhores práticas, legislações e governança de TI 

necessária para a oferta e sustentação dos serviços essenciais da Instituição. Ocorre que com 

o reduzido quantitativo de pessoal e o aumento de requisitos necessários para sustentação 

de infraestrutura crítica, há a necessidade de elevado grau de investimento para manter 

operacional toda a infraestrutura necessária pelos sistemas de informações atualmente 

utilizados. 

2.2. Considerando que desde a sua concepção, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU/BR), sempre buscou estar na vanguarda da tecnologia, dessa forma, a partir de 

2012 os serviços do Conselho, principalmente, o Sistema de Informação e Comunicação dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), estão dispostos em uma nuvem pública.  

2.3. Considerando que a busca por modernização visa tornar mais eficiente e mais célere os 

serviços prestados pelo Conselho. No entanto, para manutenção desse objetivo é 

imprescindível contar com a infraestrutura tecnológica, moderna e atualizada. 

2.4. Considerando a integração dos processos de trabalho, demandas por maior 

produtividade, aumento da modalidade teletrabalho e restrições orçamentárias, há demandas 

no órgão para soluções que tragam ferramentas que possam suprir essas necessidades, bem 

como mitigar as restrições. 

2.5. Considerando que as demandas devem ser supridas por soluções integradas, serviços 

em substituição a investimentos em equipamentos e licenças de softwares, soluções de 

serviços disponibilizados em nuvem, integração dos processos de trabalho com múltiplos 

dispositivos, plataformas de trabalho comuns para usuários no órgão e em teletrabalho, 

integração das diversas formas de comunicação, segurança da informação integrada nas 

soluções de tecnologia, eliminação do conceito de proteção do perímetro da rede, entre 

outros. 

2.6. Considerando que o CAU/BR faz uso intensivo de recursos de Tecnologia e Segurança 

da Informação. O órgão possui atualmente um parque computacional de equipamentos de 

informática diversificado, dividido em estações de trabalho, notebooks, tablets, equipamentos 

de armazenamento, equipamentos de rede utilizados como concentradores e distribuidores 

dos serviços corporativos e facilitadores de acesso às bases de dados do CAUBR e da 

comunicação e colaboração entre os usuários da Autarquia. 
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2.7. Considerando que as soluções integradas em uma plataforma são justificadas tanto pelos 

aspectos tecnológicos, orçamentários como do ponto de vista dos processos de trabalho. O 

CAUBR já finalizou inúmeros mapeamentos de processos de trabalho e está em definição de 

metas de produtividade de seus servidores. Com as restrições governamentais para 

contratação de pessoal, cresce a importância de aumento da produtividade, com espaços de 

trabalho digitais, flexíveis, funcionais e integrados, onde a tecnologia da informação é um fator 

chave nesse processo.  

2.8. Considerando que a contratação de uma plataforma onde múltiplos serviços podem ser 

oferecidos resulta em redução de custos com implantação e manutenção da solução no 

ambiente do órgão, também reduz o esforço de configuração para integração das soluções;  

2.9. Considerando, que o manual de boas práticas, orientações e vedações para contratação 

de serviços de computação em nuvem, publicado pelo Ministério da Economia, por meio da 

Secretaria de Governo Digital, órgão central de tecnologia da informação do governo federal, 

determina que órgãos sem infraestrutura própria ou ainda que necessitem renová-la ou 

ampliá-la devem optar pela computação em nuvem. 

2.10. Adicionalmente, com o propósito de assegurar a vantajosidade da contratação da 

nuvem Microsoft AZURE, promoveu-se comparação vis a vis com outros provedores de 

computação em nuvem que atuam no mercado brasileiro. Na aludida análise foram avaliados: 

a Infraestrutura com serviço (IaaS) e plataforma com serviço (PaaS); as certificações de 

segurança e exigência que os dados da contratante fossem armazenados em Data Center no 

Brasil. 

2.11. Como resultado constatou-se que todos os provedores de serviço em nuvem atendiam 

as condições técnicas e legais desejadas pelo Conselho, entretanto o custo de migração para 

nova nuvem associado ao risco de interrupção dos serviços e de sistemas de informação em 

execução no atual ambiente AZURE e, a capacitação da equipe técnica de TI do CSC/CAU 

estar relacionada a plataforma Microsoft AZURE, restaram como fator determinante na 

escolha pela Nuvem AZURE. 

2.12. A ampla participação de concorrentes está assegurada, haja vista que diversas 

empresas do mercado, atuam neste seguimento como provedores de serviços em nuvem, em 

particular, Microsoft AZURE. 

2.13. Dessa forma, o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) necessita de uma estrutura 

de prestação de serviços de TIC adequada às exigências das áreas demandantes, fazendo-

se, portanto, imperativa a continuidade de prestação de serviços, baseado em melhores 

práticas de gestão de serviços de TIC. 

2.14. Nesse sentido, o CSC, entende que a continuidade da prestação de serviço de 

computação em nuvem AZURE é a que melhor atende a necessidade do Conselho. 

2.15. Ademais, dentre os benefícios difundidos da adoção deste modelo, destacam-se: 

redução de custos de aquisição e manutenção, flexibilidade, agilidade e escalabilidade do 

ambiente, possibilitando uso mais eficiente dos recursos computacionais necessários pela 

equipe de TI. 

 

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
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3.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de créditos Azure Monetary 

Commitment para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU-BR, incluindo 

suporte técnico e monitoramento pelo período de 36 (trinta e seis meses) e consultoria técnica 

especializada sob demanda, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

nesse Termo de Referência. 

  

3.1.1.  Características básicas e definições 

Considerando a necessidade de definir um vocabulário comum às partes interessadas no 

provimento do objeto desta contratação, ficam estabelecidos os seguintes termos: 

3.1.1.1. Computação em nuvem: é um modelo que permite o provisionamento de recursos 

e serviços a partir de qualquer lugar e a qualquer momento, de maneira conveniente, com 

acesso através de rede a recursos computacionais configuráveis (ex.: redes, servidores, 

armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e 

devolvidos com o mínimo de esforço em gerenciamento ou interatividade com o provedor de 

serviços. 

3.1.1.2. Autosserviço sob demanda: O cliente pode unilateralmente provisionar a 

capacidade computacional necessária, como servidores e redes de armazenamento, de 

maneira automática sem precisar de interação humana com cada provedor de serviços em 

nuvem. 

3.1.1.3. Amplo acesso pela rede: Recursos computacionais estão disponíveis através da 

rede e acessados através de mecanismos padrões que promovem o uso heterogêneo de 

plataformas clientes (ex.: smartphones, tablets, laptops, estações de trabalho). 

3.1.1.4. Grupo de recursos: Os recursos do provedor de serviços em nuvem são agrupados 

para servir múltiplos clientes usando o modelo multi-tenant, com diferentes recursos físicos e 

virtuais, dinamicamente alocados e realocados conforme demanda. Exemplos de recursos 

incluem armazenamento, processamento, memória, e largura de banda de rede. 

3.1.1.5. Rápida Elasticidade: Capacidades podem ser elasticamente aumentadas ou 

diminuídas de acordo com a demanda atual e o perfil de uso das aplicações. Estas alterações 

podem ser realizadas a qualquer momento, possibilitando otimização do uso de recursos e 

consequente economia de valores. 

3.1.1.6. Serviço mensurado: Sistemas em nuvem automaticamente controlam e otimizam o 

uso de recursos, levando em consideração capacidades de monitoramento em um nível 

apropriado para o tipo de serviço (ex.: armazenamento, processamento, largura de banda, e 

usuários ativos por contas.) O uso de recursos pode ser monitorado, controlado, e reportado, 

provendo transparência tanto para o provedor quanto para o consumidor do serviço utilizado. 

3.1.1.7. DevOps: metodologia que integra as áreas de desenvolvimento de software e 

infraestrutura de TI, aprimorando a colaboração e produtividade entre as áreas, através de 

diversas ferramentas e processos claros, enxutos e automatizados. A integração visa 

aumentar a qualidade na entrega final e reduzir custos, minimizando retrabalhos e o tempo 

para atender determinada demandas. A característica principal da metodologia DevOps é a 

automação e monitoramento em todas as fases da construção do software, da integração, 

teste, liberação para implantação e gerenciamento de infraestrutura. DevOps pretende 

fornecer ciclos de desenvolvimento menores, frequência de implantação aumentada, 

liberações mais seguras, em alinhamento próximo com os objetivos de negócio. 
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3.1.1.8. Infraestrutura como código: às vezes chamada de "infraestrutura programável", a 

infraestrutura como código (iaC) trata a configuração da infraestrutura exatamente como um 

software programável. O uso de IaC tende a eliminar as fronteiras entre aplicações e/ou 

cargas de trabalho (workloads) e a infraestrutura que as suporta. Com IaC, por exemplo, é 

possível conjugar em um mesmo fluxo, a publicação (deploy), gerenciamento e controle de 

ciclos de vida diversos do software concomitantemente à infraestrutura técnica (servidores, 

storages, serviços, rede, etc.) que suporta este. Os aplicativos podem conter scripts que criam 

e orquestram suas próprias máquinas virtuais, containers, redes e um sem-número de 

recursos tipicamente de infraestrutura, que de outra maneira deveriam ser aprovisionados de 

forma manual e/ou em processo apartado do de desenvolvimento e publicação de software. 

Essa é uma parte fundamental da computação em nuvem e essencial para o Desenvolvimento 

e operações, bem como para o conceito de DevOps, mesclando-se com este muitas vezes. 

3.1.1.9. Provedor de Serviços em Nuvem: Empresa que possui infraestrutura de tecnologia 

da informação (Tl) destinada ao fornecimento de infraestrutura, plataformas e aplicativos 

baseados em computação em nuvem. 

3.1.1.10. Nuvem pública: Infraestrutura de computação em nuvem pertencente a um 

provedor de serviços em nuvem e gerenciada por ele. Os recursos computacionais são 

baseados em virtualização, agrupados e compartilhados entre clientes, e acessados via 

Internet ou uma conexão de rede dedicada, O uso dos recursos é monitorado e pago conforme 

o uso. 

3.1.1.11. Data Center: Instalação construída com o objetivo de alojar recursos em nuvem, 

como servidores e outros equipamentos baseados no modelo "como Serviço - as a Service”. 

Um datacenter é uma infraestrutura que centraliza as operações e os equipamentos de 

tecnologia da informação de um provedor de serviços em nuvem e onde ele armazena e 

gerencia os dados de seus clientes. 

3.1.1.12. Solução de Tecnologia da Informação: Conjunto de bens e/ou serviços de 

tecnologia da informação e automação que se integram para o alcance dos resultados 

pretendidos com a contratação. Fazem parte da Solução as ferramentas de gestão de nuvem; 

o provedor de serviços de computação em nuvem representado pela CONTRATADA para 

integrar a solução; toda a infraestrutura, software e serviços ofertados pela CONTRATADA 

para consecução do objeto, conforme descritos neste Termo de Referência. Serviços de 

computação em nuvem: Serviços de infraestrutura como serviço (laaS) e plataforma como 

serviço (PaaS) fornecidos pelo provedor que integram a solução, conforme descrito neste 

Termo de Referência. 

3.1.1.13. Serviços técnicos especializados: Serviço prestado por profissionais técnicos 

qualificados, destinado a apoiar tecnicamente o projeto, a implementação, o uso e o 

monitoramento de arquiteturas de soluções em nuvem. Abrange também a resolução de 

problemas que comprometam a estabilidade, a disponibilidade, a segurança da informação 

ou quaisquer outros que afetem o funcionamento normal dos serviços de computação em 

nuvem fornecidos à CONTRATANTE, bem como esclarecimentos de dúvidas relativas à 

utilização desses serviços. 

3.1.1.14. Serviço na modalidade por reserva de recurso (upfront): Serviços reservados 

previamente por um período de um ano e com faturamento mensal. 

3.1.1.15. Serviço na modalidade por demanda (on-demand): Serviços alocados por 

demanda, sem um período pré-determinado de alocação dos recursos e com faturamento 

periódico, de acordo com a Ordem de Serviço. 
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3.1.1.16. Máquina virtual: Ambiente computacional implementado em uma máquina física, 

a partir de tecnologias de virtualização. Este ambiente possui, minimamente, seu próprio 

processador, memória RAM e interface de rede, podendo a ele serem agregados outros 

componentes como, por exemplo, volumes de armazenamento (storage). 

3.1.1.17. Instância: Corresponde a um componente de computação em nuvem composto de 

máquina virtual e serviços agregados, como exemplo, armazenamento, componentes de rede 

e demais serviços que mantenham essa máquina virtual em operação. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em 

regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, 

em sua forma eletrônica.  

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no 

art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

  

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Necessidades tecnológicas e demais requisitos 

5.1.1. Para garantir a continuidade do negócio e possibilitar a transição contratual, o serviço a 

ser contratado deverá permitir a portabilidade de dados e aplicativos e as informações da 

CONTRATANTE deverão estar disponíveis para transferência de localização, em prazo 

adequado e sem custo adicional; 

5.1.2. As informações sob custódia da CONTRATADA serão tratadas como informações 

sigilosas, não podendo ser usadas por este fornecedor ou fornecidas a terceiros, sob 

nenhuma hipótese, sem autorização formal do CONTRATANTE; 

5.1.3. O ambiente do serviço contratado deverá estar em conformidade com a norma ABNT 

NBR ISO/IEC 27001:2013, sem prejuízo de outras exigências, objetivando mitigar riscos 

relativos à segurança da informação; 

5.1.4. Auto-provisionamento sob demanda (“on-demand self-service”): o consumidor pode ter 

a iniciativa de provisionar recursos na nuvem, e ajustá-los de acordo com as suas 

necessidades ao decorrer do tempo, de maneira automática, sem a necessidade de interação 

com cada provedor de serviços; 

5.1.5. Acesso amplo pela rede (“broad network access”): os recursos da nuvem estão 

disponíveis para acesso pela rede por diferentes dispositivos (tais como: estações de trabalho, 

tablets e smartphones) através de mecanismos padrões; 

5.1.6. Compartilhamento através de pool de recursos (“resource pooling”): Os recursos 

computacionais do provedor são agrupados para servir a múltiplos consumidores (modelo 
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multi-tenant), com recursos físicos e virtuais sendo alocados e realocados dinamicamente, de 

acordo com a demanda dos seus consumidores. Há uma ideia geral de independência de 

localização, uma vez que o cliente geralmente não possui controle ou conhecimento sobre a 

localização exata dos recursos providos. No entanto, é possível especificar este local em um 

nível mais alto de abstração (por exemplo: país, estado ou data center). Os serviços são 

concebidos como um padrão, com a finalidade de atender à demanda de vários consumidores 

de maneira compartilhada, não sendo focados em necessidades customizadas de um único 

consumidor. 

5.1.7. Rápida elasticidade: os recursos podem ser elasticamente provisionados e liberados, e, 

em alguns casos, de maneira automática, adaptando-se à demanda. Do ponto de vista do 

consumidor, os recursos disponíveis para provisionamento parecem ser ilimitados, podendo 

ser alocados a qualquer hora e em qualquer volume. 

5.1.8. Serviços medidos por utilização (“measured service”): os serviços de computação em 

nuvem automaticamente controlam e otimizam a utilização de recursos, através de 

mecanismos de medição utilizados em nível de abstração associado ao tipo de serviço 

utilizado (por exemplo: armazenamento, processamento, largura de banda, e contas de 

usuário ativas). A utilização dos recursos pode ser monitorada, controlada e reportada, 

fornecendo transparência tanto para provedores como para consumidores. Portanto, a 

precificação, se houver, será balizada pelo uso dos serviços. 

5.1.9. Para a execução de sua missão institucional no contexto da administração pública, o 

CAUBR vem desenvolvendo sistemas, processos e serviços suportados por soluções de 

Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC) acompanhando a evolução tecnológica dos 

recursos e ferramentas de processamento, armazenamento e comunicação de dados. 

 

5.2. Requisitos temporais e de local de execução 

5.2.1. A reunião de alinhamento deverá ocorrer após a assinatura do contrato e ser executada 

em, no máximo, 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato; 

5.2.2. O acesso a Plataforma de Nuvem Pública deve estar disponível em ambiente Web, 

durante toda a vigência contratual, de tal forma que os acessos sejam liberados para a equipe 

de gestão do contrato; 

5.2.3. Os documentos que comprovam a disponibilização dos serviços em favor do CAU-BR 

devem ser encaminhados através do e-mail corti@caubr.gov.br. 

5.2.4. Os serviços, terão garantia de funcionamento durante o período contratual. 

 

5.3. Requisitos de segurança 

5.3.1.  É vedado o tratamento em ambiente de nuvem informações não autorizadas pela 

CONTRATANTE; 

5.3.2. Atendimento à legislação pertinente a Segurança da Informação, principalmente à 

Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 27 de maio de 2020,  que disciplina a gestão de 

segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, bem como ao 

Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, que institui a Política de Segurança da 

Informação, além da NC14/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece princípios, diretrizes e 

responsabilidades relacionados à Segurança da Informação (SI) para o tratamento da 

mailto:corti@caubr.gov.br
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informação em ambiente de Computação em Nuvem; 

5.3.3. Os serviços de plataforma em nuvem devem permitir execução simultânea com os 

sistemas antivírus, firewall e antispam já utilizados no CAU-BR. 

5.3.4. Todas as conexões aos servidores e serviços dispostos na nuvem deverão ser 

realizadas através de Rede Virtual Privada (VPN), tanto pela CONTRATANTE, quanto, 

CONTRATADA, devendo cada usuário devidamente autorizado, utilizar uma chave de 

autenticação. 

5.3.5. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem 

tratadas na nuvem. 

5.3.6. A solução ofertada pela CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação de 

incidentes, devendo a CONTRATADA informar imediatamente à CONTRATANTE todos os 

incidentes de segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da 

contratação, assim considerados dos eventos não previstos ou não desejados, bem como 

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou 

omissão, independentemente de dolo, que acarretem dano à confidencialidade, 

disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados da CONTRATANTE. 

5.3.7. O fabricante deverá manter as certificações mínimas ISO 27001, ISO 27017 e ISO 

27701; 

5.3.8.  Os serviços prestados deverão atender às leis brasileiras relativas à segurança de 

informação e proteção de dados, a exemplo da lei 12.965 de 23 de abril de 2014 (Marco Civil 

da Internet) e da lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD); 

5.3.9.  A solução deve prover mecanismos de auditoria que permitam registrar e consultar as 

atividades, inclusive de seus administradores; 

5.3.10. Deve-se considerar backup para todos os dados armazenados na solução, 

possibilitando o download e restauração de pontos específicos; 

 

5.4. Requisitos de capacitação e transferência de conhecimentos 

5.4.1.  Quando aplicável, a provedora de serviço da solução deverá realizar capacitação de 

usuários internos e/ou da equipe técnica do requisitante nas soluções entregues, conforme 

definição, sem custo adicional. 

5.4.2.  Deverá ser observada a necessidade de transferência do conhecimento das soluções 

desenvolvidas para a área de tecnologia do CAU/BR, a fim de garantir a necessária 

independência do requisitante em relação ao o prestador de serviço.  

5.4.3.  Essa transferência se dará ao longo do projeto, minimamente, através do repasse de 

toda documentação para a solução de comunicação e colaboração. 

5.4.4.  Ademais, a provedora de serviço não poderá transferir o conhecimento adquirido no 

CAU/BR para outra instituição, pois cada órgão tem sua realidade, a solução de comunicação 

e colaboração possui a realidade do CAU/BR com todas suas peculiaridades e características.  

 

5.5. Requisitos de Capacitação 

5.5.1. A LICITANTE deve apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por 
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pessoa jurídica de direito público ou privado conforme disposto(s) no item 19 desse Termo de 

Referência, que comprove(m) que a licitante já forneceu satisfatoriamente os serviços de 

implantação, administração e operação de serviços de nuvem, considerando o conceito de 

computação em nuvem e as características de autosserviço sob demanda, amplo acesso pela 

rede, definição de grupo de recursos, rápida elasticidade e serviço mensurado, comprovando 

a implantação, administração e operação de, no mínimo, 10 (dez) instâncias de máquina 

virtual, bem como volumes de armazenamento de 10 TB em nuvem em um período mínimo 

de 12 meses. 

5.5.2. Na assinatura do contrato a empresa deverá entregar uma Declaração, da empresa a 

ser contratada, informando que está autorizada a comercializar a solução tecnológica, prestar 

suporte técnico do provedor, na forma e modalidade de contratação e licenciamento prevista, 

conforme disposto no item 19 desse Termo de Referência. 

5.5.3. Na assinatura do Contrato, a licitante vencedora deverá apresentar declaração do 

fabricante Microsoft, comprovando autorização para comercialização com o Governo Federal, 

na forma e modalidade de contratação e licenciamento conforme disposto no item 19 desse 

Termo de Referência. 

 

5.6. Requisitos de garantia e manutenção 

5.6.1. Todos os serviços deverão ser cobertos por garantia técnica durante a vigência do 

contrato. 

5.6.2.  Durante o prazo de garantia do serviço, o provedor de serviço deverá manter canal de 

comunicação por telefone, e-mail ou sistema informatizado e cumprir os prazos definidos no 

Acordo de Nível de Serviço para as atividades de garantia técnica. A não observância do 

prazo para correção de defeito implica execução das penalidades cabíveis estabelecidas em 

contrato. Havendo necessidade motivada, a área requisitante poderá definir prazos singulares 

para determinadas soluções. No entanto, tal decisão deverá ser tecnicamente embasada e os 

prazos específicos deverão constar no Termo de Referência, uma vez que todas as condições 

de prestação dos serviços deverão ser conhecidas dos potenciais provedores previamente à 

contratação. 

5.6.3.  Será exigido a garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, 

de 1993, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da 

vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, desde que observados os 

requisitos dispostos no Anexo VII-F, 3.1 da Instrução Normativa 05 de 26 de maio de 2017. 

 

5.7. Requisitos sociais, ambientais e culturais 

5.7.1.  A solução e os produtos gerados em função da prestação dos serviços, bem como 

todas as documentações, deverão ser entregues no idioma português do Brasil (pt-BR), com 

exceção de termos técnicos usuais que poderão ser apresentados em língua estrangeira. 

5.7.2.  Deverá o provedor de serviço adotar práticas de sustentabilidade ambiental na 

execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI nº 

01/2010, de 1º de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(atual Ministério da Economia). 
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5.8. Atualização da Solução 

5.8.1.  As atualizações e correções de todos os componentes devem ser realizadas pelo 

fornecedor e sem custos adicionais para o Conselho; 

5.8.2.  As atualizações da solução devem ser aplicadas sem que haja impacto nas operações 

e disponibilidade da solução; 

5.8.3.  O fornecedor deverá manter a solução sempre atualizada. 

 

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

6.1. Para cumprir as atividades de gestão e fiscalização do contrato, a Contratante designará, 

dentre seus colaboradores, titulares e substitutos para executarem os seguintes papéis; 

6.2. Procedimentos de Teste e Inspeção e do Recebimento e Aceitação do Objeto. 

6.2.1. Do Recebimento Provisório do Objeto: 

6.2.1.1. Após a assinatura do contrato, o Fiscal Técnico solicitará ao Gestor do Contrato que 

emita as Ordens de Serviços, autorizando formalmente à CONTRATADA a iniciar a atividade 

de entrega dos serviços; 

6.2.1.2. Os Termos de Recebimentos Provisórios serão emitidos de forma parcial para os 

serviços prestados de forma que o pagamento seja de forma parcial, conforme adequação 

orçamentária e cronograma físico-financeiro; 

6.2.1.3. A Solução de Serviços Integrados para o CAU/BR será implementada, configurada, 

migrada, ativada e disponibilizadas para uso em regime de produção, em até 5 (cinco) dias 

corridos, contados da data da emissão do Termo de Recebimento Provisório – TRP, referente 

aos serviços prestados; 

6.2.1.4. No local de entrega ou via console de forma remota, o Fiscal Técnico fará o 

recebimento do objeto, limitando-se a verificar a sua conformidade referente ao quantitativo. 

6.2.1.5. Em caso de não conformidade do objeto entregue, o Fiscal Técnico não fará o 

recebimento e discriminará, mediante termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, as 

irregularidades encontradas e providenciará a imediata comunicação dos fatos ao Gestor do 

Contrato, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do termo, cientificada de que está 

passível das penalidades cabíveis; e 

6.2.1.6. De posse do documento de entrega ou relatório da console, o Fiscal Técnico atestará 

o recebimento provisório dos objetos contratados mediante a emissão de Termo de 

Recebimento Provisório, circunstanciado, em 2 (duas) vias, que será assinado por ele, e por 

representante (s) da CONTRATADA, que receberá uma via do referido termo. A outra via 

deverá ser encaminhada pelo fiscal técnico ao Gestor do Contrato. 

 

6.3. Do Recebimento Definitivo do Objeto 

6.3.1.  Consistirá na verificação da efetiva conclusão da OS (implantação, instalação, 

configuração e ativação dos serviços, atualização do responsável financeiro do Tenant do 

CAUBR, além da prestação do Suporte Técnico da Microsoft previsto; 
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6.3.2.  A avaliação de qualidade da solução migrada por completo será realizada no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias corridos da data de emissão do TRP. Em caso de conformidade do 

objeto com aquele contratado, relativamente a especificações e funcionamento, o Fiscal 

Técnico e o Fiscal Requisitante emitirão um Termo de Avaliação de Qualidade (TAQ), 

atestando que o objeto possui a qualidade prevista no Termo de Referência, e o encaminhará 

ao Gestor do Contrato; 

6.3.3.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes nesse Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

6.3.4.  Em caso de não conformidade, o Fiscal Técnico e o Fiscal Requisitante discriminarão, 

mediante termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, as irregularidades encontradas e 

providenciará a imediata comunicação dos fatos ao Gestor do Contrato, ficando a 

CONTRATADA, com o recebimento do termo, cientificada de que está passível das 

penalidades cabíveis; 

6.3.5.  O Termo de Recebimento Definitivo revelará para cada caso de itens dos serviços: 

6.3.5.1. A conformidade atestada com a conferência de cada licença quando a sua descrição 

na quantidade verificada no Termo de Recebimento Provisório; e 

6.3.5.2. A Contratada deverá informar as ações de configuração, atualização do responsável 

financeiro ao Tenant do CAU/BR e implantação de todos os serviços realizados ao CAU/BR. 

6.3.6.  O Gestor do Contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 

fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 

6.3.7. De posse do Termo de Recebimento Definitivo, o Gestor do Contrato autorizará à 

contratada a emitir a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s);  

6.3.8.  À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas nos recebimentos 

provisório e definitivo, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado 

o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis; 

6.3.9.  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

7. DA DISPONIBILIDADE 

 

7.1. O serviço deverá estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 

disponibilidade mínima de 99,9% do tempo contratado, que representa interrupções de no 

máximo 43,20 minutos mensais e 8,76 horas anuais; 

7.2. O componente de administração deve disponibilizar um painel que demonstre o status de 

disponibilidade em tempo real; 

7.3. A perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá viabilizar e apoiar a execução 

remota dos serviços contratados, quando for o caso, a CONTRATADA deverá prover e 
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manter sem custo adicional ao contrato um canal de comunicação dedicado, utilizando link 

seguro ponto-a-ponto, implementado com recursos de segurança (criptografado) e com 

velocidade de comunicação adequada e satisfatória para a prestação dos serviços. A 

velocidade do link de dados deverá ser compatível com a característica e o volume de dados 

trafegados em virtude da execução dos serviços. Assim como a Contratada deve zelar pela 

disponibilidade desse acesso dedicado, provendo redundâncias, se for o caso, uma vez que 

a indisponibilidade do canal de acesso poderá impactar a disponibilidade, os níveis mínimos 

de serviço e, consequentemente, os resultados da Contratada. 

7.4. A infraestrutura utilizada deverá estar hospedada em data center que atendam aos 

requisitos de segurança e de performance supracitados e ainda comprovem 

documentalmente: 

7.4.1.  Quanto à informação e aos processos relacionados à hospedagem e continuidade dos 

serviços mantidos pelo data center, certificado(s) em vigor, baseados nas normas ISO 9001 

e 27001, ou normas equivalentes, que comprove(m) a gestão da segurança da informação e 

da qualidade dos processos. 

 

8. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

8.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

Item Descrição Unidade Serviço 
Quantidade 

Mês 1 Ano 3 Anos 

1 Cloud Pública SKU 

Azure Monetary 

Commitment  

(6QK-00001) 

12 144 432 

2 
Suporte Técnico e 

Monitoramento 

Fixo 

Mensal 

Suporte Técnico e 

Monitoramento 
1 12 36 

3 

Consultoria Técnica 

Especializada 

Microsoft Partner 

HST 

Serviços de 

Consultoria Técnica 

Especializada 

Microsoft Partner 

41,67 500 1.500 

 

8.2. As propostas de preços deverão constar: 

8.2.1.  O valor global dos serviços, para o período de 36 (trinta e seis) meses, bem como o 

valor unitário e total, em moeda nacional, com até duas casas decimais, de acordo com o 

modelo constante em anexo a este instrumento; 

8.2.2. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente; 

8.2.3. Nome, número do CPF e cargo do representante legal da empresa; 

8.2.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega das propostas. 
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8.2.5. Dados bancários da empresa, com o número de conta corrente e agência; 

8.2.6. Nos preços propostos deverão estar incluídos os tributos, encargos, percentual de taxa 

de administração que deverá incidir sobre todos os produtos ou serviços fornecidos, incluindo 

todos os impostos ou taxas que o compõe. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados pelo licitante, necessários ao desenvolvimento das atividades 

relativas às obrigações assumidas. 

9.3. Pagar os valores correspondentes à remuneração do objeto do contrato pactuados neste 

Termo de Referência. 

9.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.5. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, quando 

executados a contento e aceitos. 

9.6. Notificar à CONTRATADA, formal, circunstanciada e tempestivamente, as ocorrências ou 

anormalidades verificadas durante a execução do contrato, bem como imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no objeto pactuado, para que sejam adotadas as medidas 

necessárias e certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

Manter arquivada junto ao processo administrativo toda a documentação referente à 

contratação ao qual está vinculado o presente Termo de Referência. 

9.7. Notificar a Contratada, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe 

o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

9.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao serviço que venham a ser 

solicitados pelos profissionais da empresa Contratada ou o seu preposto;  

9.9. Aplicar à empresa Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis;  

9.10. Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer serviço executado em desacordo com as 

especificações e obrigações assumidas pela empresa Contratada;  

9.11. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos 

serviços, efetuando o seu atesto quando a documentação estiver em conformidade com os 

padrões de informação e qualidade exigidos;  

9.12. Exigir o imediato afastamento do ambiente do CAU/BR, de qualquer profissional e/ou 

preposto da empresa Contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, 

embarace a fiscalização ou, ainda, que venha a se comportar de modo inconveniente ou 

incompatível com o serviço contratado;  
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9.13. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 

contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 

5/2017. 

9.14. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.14.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário. 

9.14.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas. 

9.14.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. 

9.14.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

9.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 

9.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1.  A empresa Contratada obrigar-se-á a:  

10.1.1. Realizar todos os trâmites junto a Microsoft e a antiga empresa responsável pelo 

Tenant Microsoft do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) necessários 

para a devida alteração/atualização do atual tipo de licenciamento da nuvem, bem como do 

responsável financeiro do TENANT do CAU/BR.   

10.1.2. Cumprir fielmente as obrigações assumidas em contrato, iniciando e prestando os 

serviços no prazo estipulado, na forma e nas condições pactuadas, em estrita conformidade 

com as especificações, prazos e condições estabelecidas nos termos contratuais e na sua 

proposta. 

10.1.3. Executar os serviços conforme especificações e de sua proposta, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência. 

10.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado ao CAU/BR, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da 

garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos. 

10.1.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos compatíveis com os serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 
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10.1.7. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, 

nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 

10.1.8. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 

conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, 

prestando o serviço com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os 

prazos e demais condições estabelecidas. 

10.1.9. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização e estabelecidas neste 

Termo de Referência, no contrato e/ou legislação pertinente, ficando desde logo ressaltado 

que a atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva 

responsabilidade sobre todos os serviços prestados. 

10.1.10. Participar de reuniões com o Gestor do contrato para alinhamento de expectativas 

contratuais e entrega de documentos relativos aos serviços contratados. 

10.1.11. Manter seus funcionários devidamente identificados quando da execução de 

qualquer serviço nas dependências do CAU/BR referente ao objeto contratado observando as 

normas de segurança (interna e de conduta). 

10.1.12. Indicar um Líder Técnico ou Preposto, que atuará como seu representante principal, 

e será responsável pelo acompanhamento da execução do contrato por parte da empresa 

Contratada, tendo como atribuições, entre outras relativas à adequada execução do contrato, 

participar de reuniões quando solicitado, zelar pela qualidade dos serviços prestados e pelo 

bom desempenho dos profissionais da empresa Contratada.  

10.1.13. Formalizar a indicação de preposto da empresa, e substituto eventual, como seu 

representante legal incluindo nome, cargo, números de telefone e endereços eletrônicos para, 

em tempo integral durante o período de vigência do contrato, sem ônus adicional, administrar, 

acompanhar, supervisionar e controlar todo e qualquer assunto relativo aos serviços 

contratados, respondendo por todos os atos e fatos gerados ou provocados pelos seus 

funcionários. 

10.1.14. Garantir que os serviços sejam prestados em conformidade com as exigências da 

Contratante. 

10.1.15. Executar fielmente o objeto contratual de acordo com as normas legais e 

recomendações técnicas. 

10.1.16. Garantir o objeto contratado nos prazos estabelecidos, nas condições e preços 

consignados em sua proposta comercial devendo estar inclusos todos os custos, impostos, 

taxas e demais encargos pertinentes à formação do preço. 

10.1.17. Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus 

empregados, terceiros ou o CAU/BR, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão 

dolosa ou culposa de seus empregados. 

10.1.18. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido 

os comprovantes de regularidade. 

10.1.19. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos 

serviços a serem executados não podendo invocar posteriormente desconhecimento para 

cobrança de serviços extras. 
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10.1.20. Cumprir com as normas de segurança e medicina do trabalho durante possível 

estadia dos seus profissionais nas instalações da Contratante. 

10.1.21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas 

no contrato, sem qualquer ônus ao CAU/BR. 

10.1.22. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização e prestar todos os esclarecimentos 

solicitados. 

10.1.23. Operacionalizar em seu estabelecimento, desde o início da execução contratual, o 

ambiente de desenvolvimento com ferramentas e tecnologias adequadas, sem qualquer custo 

para o CAU/BR. 

10.1.24. Garantir que todas as entregas efetuadas estejam compatíveis e totalmente 

aderentes aos produtos utilizados pelo CAU/BR. Cabe à Contratada dar ciência ao CAU/BR, 

sobre o uso de ferramentas cuja versão seja diferente daquelas previstas e em uso na 

empresa, cabendo a este autorizar ou não. 

10.1.25. Adotar procedimentos no seu ambiente de desenvolvimento, que garantam a 

segurança das informações e a continuidade das operações, em conformidade com os 

parâmetros da NBR-ISO/IEC 17.799, e manter documentação atualizada de sua Política de 

Segurança de Informações. 

10.1.26. Comprometer-se a realizar todas as atividades, entregar todos os artefatos previstos 

dentro dos prazos e qualidade previstos.  

10.1.27. Zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados para entrega dos documentos, 

artefatos e correções, sendo o não atendimento a estes prazos passível de aplicação das 

penalidades previstas. 

10.1.28. Fornecer, sem ônus para o CAU/BR, sempre que solicitada, todas as informações 

referentes à execução dos trabalhos contratados, solicitações realizadas via e-mail ou 

quaisquer outras informações pertinentes à execução contratual. 

10.1.29.  Atender prontamente a quaisquer reclamações realizadas pelo CAU/BR durante o 

contrato. 

10.1.30. Realizar, periodicamente conforme estabelecido em contrato, ou sempre que 

solicitada, reuniões de acompanhamento dos trabalhos. 

10.1.31. Detalhar e repassar para o CAU/BR, conforme sua orientação e seu interesse, sem 

qualquer custo adicional, todo o conhecimento técnico utilizado na implementação dos 

serviços prestados. 

10.1.32. Atender aos requisitos de confidencialidade e direito de distribuição, uso e 

propriedade das soluções entregues. 

10.1.33. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e as obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 

o CAU/BR. 

10.1.34. Designar novo preposto, sempre que a gestão ou fiscalização do contrato solicitar 

formalmente. 
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10.1.35. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços ou em conexão com ela, ainda 

que acontecido em dependência do CAU/BR, inclusive por danos causados a terceiros. 

10.1.36. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou contingência. 

10.1.37. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste processo licitatório. 

10.1.38. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas 

ao cumprimento do contrato a ser firmado. 

10.1.39. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus 

empregados durante a entrega do objeto. 

10.1.40. Corrigir qualquer erro ou equívoco contido nos relatórios ou documentos entregues, 

conforme prazo de garantia previsto em contrato. 

10.1.41. Responsabilizar-se por todos os custos com pessoal, diárias, passagens e 

comunicações, necessários à perfeita execução dos serviços previstos no Termo de 

Referência. 

10.1.42. Atualizar a Contratante, por meios formais de comunicação, sobre o andamento dos 

trabalhos, periodicamente conforme acordado entre as partes.  

10.1.43. Afastar, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto para os serviços 

a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente, falta de urbanidade 

ou que venha a transgredir as normas disciplinares do CAU/BR. 

10.1.44. Adaptar-se a processos de trabalho, tecnologias, sistemas ou procedimentos 

definidos pelo CAU/BR como padrão. 

10.1.45. Não suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, sem que 

sejam justificados e aceitos pelo CAU/BR, os serviços solicitados. 

10.1.46. Observar os padrões Arquiteturais, de Segurança e de Qualidade dos serviços, 

relatórios ou artefatos entregues. 

10.1.47. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam aderentes à Política de Segurança 

da Informação em TI do CAU/BR e demais normas de conduta e de uso das instalações e 

equipamentos estabelecidos.  

10.1.48. Comprovar imediatamente, quando exigido pelo CAU/BR, a qualificação dos 

profissionais para execução do objeto desta contratação. 

10.1.49. Considerar e adequar os serviços prestados, bem como seu nível de prestação de 

serviços a eventuais alterações na plataforma tecnológica ou processos de trabalho do 

CAU/BR, ocorridos dentro do período de execução contratual, tão logo sejam comunicadas 

pela Contratante. 
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10.1.50. Observar e atender a todas as normas e instruções emanadas pelo CAU/BR, além 

de toda a legislação pertinente que regule a prestação dos serviços. 

10.1.51. Corrigir, sem custos adicionais, os defeitos ou as imperfeições dos serviços 

executados, durante todo o exercício do contrato, conforme prazos previstos no Termo de 

Referência. 

10.1.52. Elaborar e executar plano de capacitação contínua de seus profissionais, às suas 

expensas, nas áreas de interesse dos serviços sempre que se fizer necessário, considerando 

as mudanças de plataforma tecnológica ou processos de trabalho. 

10.1.53. Manter sigilo (publicação integral ou parcial de documentos, especificação técnica ou 

qualquer outra informação). 

10.1.54. 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. 

10.1.55. Acatar todas as disposições contidas no Edital, sob pena de incorrer em 

descumprimento total ou parcial do objeto contratado. 

10.1.56. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

10.1.57. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

10.1.58. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

10.1.59. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Termo de Referência, no prazo determinado. 

10.1.60. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

10.1.61. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de 

Referência. 

10.1.62. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

10.1.63.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.1.64. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem 

como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 
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10.1.65. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato. 

10.1.66. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.1.67. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante. 

10.1.68. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

10.1.69. Disponibilizar ao final do contrato, técnicos com os objetivos de viabilizar a 

transferência do conteúdo e configurações dos servidores virtuais, bases de dados e Storage 

para um outro ambiente computacional (quando for o caso) a ser determinado pelo CAU/BR. 

Após a transferência integral do conteúdo e configurações e aceite formal do CAU/BR as 

bases de dados e o Storage devem ser reformatados de modo a eliminar de forma irreversível 

as informações armazenadas nesses dispositivos. 

10.1.70. Manter todos os dados e informações relacionadas à execução contratual em local 

seguro, com acesso limitado, e somente os consultores, empregados ou agentes da 

Contratada que necessitarem de tais dados poderão acessá-las, sendo certo que os mesmos 

deverão concordar em se submeter às condições do presente Termo e assinar Termo de 

Confidencialidade – Encarte II. 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO E DO CONSÓRCIO 

 

11.1. Não será admitida a subcontratação para este objeto licitado, nem tampouco a 

participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

11.2. Com relação a participação de consórcios e subcontratações, entende-se que os 

serviços a serem contratados não exigem empresas de diferentes segmentos e/ou 

capacidades reunidas para atuarem na execução do objeto proposto.  

11.3. As demandas produzidas como consequência dos serviços a serem contratados são 

resultados de equipes, técnicas e procedimentos complementares e integrados, não havendo 

benefício ou necessidade de segmentação ou divisão empresarial para a realização do objeto 

proposto.  

11.4. A divisão por consórcio ou subcontratação, inevitavelmente, separaria fases, processos, 

documentos e demais produtos e subprodutos dos serviços entre diferentes empresas, o que 

geraria um fator adicional de risco à manutenção do conhecimento e capacidade de 

sustentação do objeto proposto. 

11.5. Ainda, deve-se considerar que: 

11.5.1. Por meio da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018, a Administração 

possui a prerrogativa de proteger e zelar as informações tramitadas no Conselho e uma 
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forma de aumentar essa proteção seria evitar que os dados sejam compartilhados por duas 

ou mais empresas. 

11.5.2. A gestão compartilhada poderá gerar vícios ou lacunas no fluxo dos processos de 

atendimento. 

11.5.3. A cadeia de responsabilidades entre as empresas será maior que se o objeto estiver 

sob responsabilidade de uma única empresa, ainda que operacionalizado por meio de 

atuação conjunta com outras empresas. Além da Administração identificar o problema deverá 

entrar em contato com vários canais de atendimento, gerando uma morosidade no 

atendimento e ocasionando o não cumprimento dos níveis de serviços expostos no edital. 

11.6. Ademais, existem diversas empresas de grande porte atuando no mercado, com plenas 

condições de reunir todos os componentes necessários à realização dos serviços, com 

expertise técnico, desempenho e qualidade na execução dos serviços de forma a atender 

plenamente aos requisitos desta contratação.  

11.7. Inclusive, diversos órgãos da Administração Pública Federal com porte, necessidades, 

complexidade e processos de trabalho semelhantes são atendidos por várias empresas 

distintas, tal qual pode ser verificado pelas dezenas de contratos firmados disponíveis no 

Painel de Preços. 

 

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

13. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por 

um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 

e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 

a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

13.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

13.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução 

do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  

13.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria contratada materialize a avaliação 

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

13.12. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 

ao controle do prestador.  

13.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

13.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços.  

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, 

de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso.  

13.16. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 
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13.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo.  

14.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

14.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 

fiscalização após a entrega da documentação acima. 

14.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo 

serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

14.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

14.3.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

14.3.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

14.3.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar 

necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

14.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

14.3.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no 

dia do esgotamento do prazo. 

14.3.8. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 

o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste 

da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

14.3.9. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
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despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções;  

14.3.10. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

14.3.11. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização.  

14.3.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 

das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

14.3.13. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a 

CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento 

substituto. 

14.3.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1. Os pagamentos serão mensais em conformidade com os créditos em nuvem 

efetivamente utilizados no mês correspondente ao faturamento, sem acréscimos, respeitando 

o limite máximo estimado de créditos em nuvem contratados. 

15.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados 

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

15.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do 

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência 

15.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018. 
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15.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como:  

15.6.1. O prazo de validade;  

15.6.2. A data da emissão;  

15.6.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

15.6.4. O período de prestação dos serviços;  

15.6.5. O valor a pagar; e  

15.6.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

15.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

15.8.1. Não produziu os resultados acordados; 

15.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

15.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

15.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

15.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

15.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

15.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

15.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   
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15.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

15.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF.   

15.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante.  

15.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do 

Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

15.18. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

15.19.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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16. DO REAJUSTE 

 

16.1. Os preços anotados em contrato para o item 1 – Azure Monetary Commitment serão 

fixos e irreajustáveis durante todo o período contratual de 36 (trinta e seis) meses. Para os 

demais itens o reajuste será dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação 

da contratada, onde os preços contratados, exceto item 1 - Azure Monetary Commitment, 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de 

Tecnologia da Informação – ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade. 

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

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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16.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  

16.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

16.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

17. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

 

17.1. Será exigido do licitante vencedor, 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 8.666/93. 

17.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal. 

17.1.2. Seguro-garantia. 

17.1.3. Fiança bancária. 

17.2. Caso o licitante vencedor 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 

10.179/2001. 

17.3. 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. 

17.4. 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. 

17.5. A garantia será restituída ao licitante após total cumprimento das obrigações pactuadas 

no contrato, nos termos da legislação vigente. 

 

18. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 
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18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

18.1.5. Cometer fraude fiscal. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

18.3. Multa de:  

18.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 3 (três) dias. 

Após o terceiro dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

18.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 

de inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.3.4. 0,2% a 3,2% por hora sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

18.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

18.3.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

18.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

18.5. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

18.6. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 18.1 

deste Termo de Referência. 

18.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
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18.8. As sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

18.9. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% por hora/ocorrência, sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% por hora/ocorrência, sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% por hora/ocorrência, sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% por hora/ocorrência, sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% por hora/ocorrência, sobre o valor mensal do contrato 

 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Atrasar injustificadamente os prazos previstos neste Termo 

de Referência e seus anexos 
2 

2 
Descumprir quaisquer obrigações contratuais, não 

explicitadas nos demais itens desta Tabela 
4 

3 
Não manter as condições de habilitação durante a vigência 

contratual 
3 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por hora; 
2 

5 
Descumprir as obrigações de sigilo e transferência de 

conhecimento 
03 

6 
Ensejar o retardamento, de qualquer natureza, da 

execução do objeto contratado 
3 
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7 
Descumprir a legislação (legal e infralegal) afeta à 

execução do objeto (direta ou indiretamente) 
2 

8 

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 

por funcionário e por hora; 

2 

9 

Cometer atos protelatórios durante a execução, com 

adiamento dos prazos, visando ensejar alterações de 

valores decorrentes de reajuste ou revisão dos preços 

contratados 

3 

10 
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 

durante a execução do objeto 
4 

11 
Cometer atos ilegais visando frustrar a conclusão do objeto 

contratado 
4 

12 Cometer fraude na execução do contrato 5 

13 Cometer inexecução parcial do Contrato  4 

14 
Falha na execução contratual, provocando a inexecução 

total do objeto contratado  
5 

15 

Não cumprimento do SLA estabelecido, especialmente, 

mas não somente, aqueles previstos no item 

Disponibilidade e no “Encarte A” deste Termo de 

Referência 

5 

16 

Sujeitar o Conselho a dano à sua imagem, em decorrência 

da inexecução parcial ou total dos serviços objetos do 

Termo de Referência, ou por ação/omissão realizada por 

seus colaboradores e/ou prepostos 

5 

18.10. Para os serviços/situações de descumprimento passíveis de mensuração em horas, 

este será o critério utilizado para aplicação das tabelas previstas no item acima. Nos demais 

casos considerar-se-á a aplicação por ocorrência. 

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

empresas ou profissionais que: 

18.11.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

18.11.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.  
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18.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

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

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 

9.784, de 1999. 

18.13. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor do CAU/BR, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

cobrados judicialmente. 

18.14. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

18.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o CAU/BR poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.17. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR.  

18.18. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.19. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público.  

18.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

19.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

19.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

19.3.1. A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica englobando todas as 

experiências abaixo enumeradas, prestadas em conjunto ou separadamente, como 

comprovação e demonstração de execução de serviços de natureza similar ao objeto desta 

licitação, cuja abrangência tenha sido nacional, de forma satisfatória: 
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19.3.1.1. Comprove a entrega e prestação de serviço dentro do prazo, contendo informações 

que permitam estabelecer, por proximidade de características técnicas, comparação entre o 

objeto desse Termo de Referência e aquele fornecido, comprovando a implantação, 

administração e operação de, no mínimo, 10 (dez) instâncias de máquina virtual, bem como 

volumes de armazenamento de 10 TB em nuvem em um período mínimo de 12 meses. 

19.3.1.2. Comprove o fornecimento de no mínimo 144 (cento e quarenta e quatro) SKU, em 

um período de 12 meses consecutivos, ocorridos no máximo nos últimos 03 (três) anos. O 

exigido representa 1/3 (um terço) do total de SKU estimado no objeto deste Termo de 

Referência. 

19.3.1.3.  Comprove que que é uma revenda autorizada GP – Government Partners, 

demonstrando estar habilitada pela Microsoft para atuar junto a instituições governamentais e 

cópia de declaração emitida pela Microsoft de que é uma revenda autorizada Microsoft (LSP 

– Licensing Solution Provider), demonstrando desta forma estar habilitada a operacionalizar 

contratos de licenciamento por volume Microsoft Enterprise Agreement. 

19.3.1.4. A LICITANTE deverá, obrigatoriamente, apresentar cópia autenticada de 

declaração emitida pela Microsoft ou através da página do fabricante (indicando a devida URL) 

de que possui no mínimo as seguintes competências técnicas, em nível GOLD ou SILVER: 

Cloud Platform, Cloud Productivity, Datacenter, Security e Windows and Devices. 

19.3.1.5. Devem ser fornecidos atestados ou declarações de capacidade técnica, em nome 

da LICITANTE, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 

ter a licitante fornecido, em quantidade de pelo menos 500 (quinhentas) unidades de serviço 

de consultoria técnica especializada (UST, HST, H/H) na plataforma de serviços de nuvem 

Microsoft, em um período de 12 meses consecutivos, ocorridos no máximo nos últimos 03 

(três) anos. O exigido representa 1/3 (um terço) do total estimado para essa contratação. 

19.3.1.6. Devem ser fornecidos atestados ou declarações de capacidade técnica, em nome 

da LICITANTE, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 

ter a licitante fornecido os serviços de suporte técnico e monitoramento de infraestrutura e 

serviços de TIC sob o regime 365x24x7, em um período de mínimo 12 meses consecutivos, 

ocorridos no máximo nos últimos 03 (três) anos. 

19.3.1.7. A CONTRATADA deverá apresentar, até a data de assinatura do contrato, 

comprovação de que possui em seu quadro técnico permanente profissionais com os perfis 

necessários à execução das atividades previstas para cumprimento do objeto deste Termo de 

Referência. 

19.3.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica devem ser emitidos em nome da proponente 

e seu CNPJ, em papel timbrado do emitente e com assinatura e identificação do emissor, 

telefone e e-mail para contato. 

19.3.3. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

19.3.3.1. Valor Global 36 Meses: R$ 4.434.862,05 (quatro milhões quatrocentos e trinta e 

quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos). O critério de julgamento da 

proposta é o menor preço global, conforme planilha de formação de preços, Encarte III. 

19.3.3.2. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
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20.1. O valor estimado para atender as despesas com a contratação, objeto do presente 

Termo de Referência é de R$ 4.434.862,05 (quatro milhões quatrocentos e trinta e quatro mil 

oitocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), conforme o Estudo Técnico Preliminar 

realizado. Sobre o valor já incidem impostos, taxas e demais despesas que, direta ou 

indiretamente, tenham relação com objeto deste Termo de referência. 

 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que trata este 

Termo de referência correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

21.1.1. Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center; 

21.1.2. Centro de Custo: 4.02.08.007 - ATIVIDADE - Gestão da Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação – CORTI. 

 

22. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS DA CONTRATAÇÃO 

 

22.1. A solução indicada apresenta potencialmente os seguintes benefícios: 

22.1.1. Continuidade das soluções ofertadas hoje aos usuários finais do CAUBR com 

segurança exigida; 

22.1.2. Maior confiabilidade e segurança graças às funcionalidades de recuperação, 

gerenciamento global e recursos de privacidade, os dados do CAUBR permanecerão seguros 

e protegidos o tempo todo e de forma integrada e facilmente gerenciada; 

22.1.3. Integração de serviços tornando o trabalho mais eficiente e produtivo; 

22.1.4. Padronização da Infraestrutura pela adoção de uma única solução; 

22.1.5. Possibilidade de um gerenciamento centralizado, integrado e de domínio único; 

22.1.6. Maior governança, confiabilidade e escalabilidade aos serviços de TI providos pelo 

CSC; e 

22.1.7. Redução do custo operacional pela centralização dos contratos administrativos, maior 

elasticidade ao permitir capacidade de realocar recursos de acordo com as necessidades do 

órgão, além do potencial ganho de performance. 

 

23. DOS ENCARTES 

23.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Encartes: 

Encarte I: Especificação Técnica Serviços em Nuvem; 

Encarte II: Termo de Confidencialidade; 

Encarte III: Planilha de Formação de Preços – Modelo; 

Encarte IV: Termo de Recebimento Provisório (TRP); 

Encarte V: Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 
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Brasília, 10 de agosto de 2021. 

 

À consideração superior, 

 

 

 

MÁRCIO BELLISOMI 

Gerente do CSC do CAU/BR 

 

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o  

detalhamento descrito e encaminho à Comissão de Licitação para as providências devidas 

quanto à elaboração do Edital de licitação e demais procedimentos. 

 

 

 

 

CRISTIANE BENEDETTO 

Chefe de Gabinete do CAU/BR  
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ENCARTE I: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SERVIÇOS EM NUVEM 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO 

 

1. A necessidade de itens e o quantitativo levantado para atender a demanda do CAU/BR 

é a mostrada na tabela abaixo: 

Item Descrição Unidade Serviço 
Quantidade 

Mês 1 Ano 3 Anos 

1 Cloud Pública SKU 

Azure Monetary 

Commitment  

(6QK-00001) 

12 144 432 

2 
Suporte Técnico e 

Monitoramento 

Fixo 

Mensal 

Serviços de Suporte 

Técnico e 

Monitoramento 

1 12 36 

3 

Consultoria Técnica 

Especializada 

Microsoft Partner 

HST 

Serviços de 

Consultoria Técnica 

Especializada 

Microsoft Partner 

41,67 500 1.500 

 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 

2.1. A solução proposta trata de licenciamento de Software Microsoft no modelo Server and 

Cloud Enrollment (SCE). O Server and Cloud Enrollment (SCE) é um veículo de licenciamento 

sob o Microsoft Enterprise Agreement (EA) que permite as organizações padronizem uma ou 

mais tecnologias Microsoft Server e Cloud, dando mais flexibilidade quando precisa desativar 

cargas de trabalho, consolidar ou migrar para a nuvem. 

2.2. A modalidade de contratação EA, também fornece flexibilidade na adequação de 

quantitativos do contrato, pois, durante o período do Contrato Enterprise, é possível adicionar 

e ajustar usuários, dispositivos, produtos e serviços a qualquer momento sem ter que colocar 

ordens de compra individuais, ajustando esses quantitativos, apenas, no aniversário do 

contrato. 

 

3. SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO 

3.1. Contratação de serviço técnico especializado de suporte técnico e monitoração proativo 

e reativo dos ativos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, visando à 

continuidade dos negócios corporativos, contemplando o planejamento, implantação, 

operação e gestão do NOC (Network Operations Center) por intermédio de ferramentas de 

monitoração, disponibilidade, falhas, desempenho e de nível de serviço, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos, parte integrante deste 

Edital. 

3.2. Os devices ou ativos gerenciados: Compreendem-se como “Ativos Gerenciados” 

qualquer elemento modelado nas soluções de gerenciamento, seja tal modelagem 
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realizada via ICMP, SNMP ou agente. A descoberta e modelagem deverá proporcionar a 

gerência sobre falhas e performance de tais elementos. 

3.3. A CONTRATADA é responsável por dimensionar, organizar e gerenciar o quantitativo de 

profissionais em turnos de trabalho necessários para o cumprimento do objeto de acordo com 

os níveis de serviços exigidos neste termo de referência.  

3.4. A CONTRATADA deverá executar o serviço de monitoração proativa e reativa dos ativos 

e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, constituída do parque de 

produtos implantados na nuvem, executando as seguintes atividades:  

a) Monitoração de falhas dos ativos de rede. 

b) Monitoração de disponibilidade dos ativos de rede. 

c) Monitoramento em nuvem 

d) Monitoramento de desempenho de recursos na nuvem. 

e) Monitoração de tráfego de rede.  

f) Abertura de chamados proativos na Central de Serviços. 

g) Geração de alertas pré-configurados. 

h) Geração mensal de relatório analítico. 

i) Monitoração da infraestrutura relacionada ao banco de dados e aplicações; 

j) Monitoração das rotinas e parâmetros de backup dos bancos de dados e aplicações. 

k) Utilizar mapa de calor para analisar o consumo dos serviços e aplicações. 

l) Definir thresholds e diferentes níveis de alertas de acordo com esses thresholds. 

m) Monitoração de query. 

3.5. A CONTRATADA deverá ativar e configurar os recursos de SNMP e/ou Netflow nos 

dispositivos que serão gerenciados. 

3.6. Os produtos gerenciados poderão ser alterados, mediante acordo prévio entre as partes, 

conforme recursos ativos no ambiente da CONTRATANTE. O valor cobrado mensalmente 

pelos serviços de suporte técnico e monitoramento não poderão ultrapassar 20% da 

estimativa mensal de SKU contratada. 

3.7. A CONTRATADA deverá revisar os alertas de monitoramento visando melhoria contínua.   

3.8. A CONTRADATA deverá monitorar a performance dos serviços, através da medição e 

verificação periódica do nível de performance dos dispositivos conforme níveis estabelecidos 

previamente.  

3.9. A CONTRATADA deverá identificar tendências e fatores que possam afetar ou degradar 

a performance dos serviços, fornecendo subsídios para o plano de capacidade e “sizing” da 

infraestrutura. Os relatórios também podem ser utilizados para auditoria interna ou externa e 

verificação se os provedores de serviço ou concessionárias estão cumprindo os SLAs 

contratados. 

3.10. A CONTRADADA deverá implementar indicadores de performance acordados com o 

cliente para os serviços previstos no escopo. 

3.11. A CONTRATADA deverá monitorar a performance dos serviços, através de medição 

e comparação com os indicadores de performance estabelecidos (thresholds) sob o regime 

de 365x24x7. 
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3.12. A CONTRATADA deverá detectar de forma proativa eventos que indicam a 

degradação dos serviços ou agravamento das falhas, antes que os SLA’s sejam violados ou 

percebidos pelos usuários; 

3.13. A CONTRADADA deverá registrar os incidentes no Service Desk, para identificar a 

causa raiz e tomar as medidas de resolução do incidente (troubleshooting), em conformidade 

com os processos de mudança do cliente, quando o nível de performance está impactado. 

3.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso via web para visualização de relatórios 

de performance, tendências e gráficos;  

3.15. A CONTRATADA deverá revisar periodicamente os indicadores de performance, 

análise dos resultados e tendências em conjunto com o cliente, incluindo recomendação e 

medidas apropriadas; 

3.16. A CONTRATADA deverá monitorar a carga atual dos serviços e fornecimento de 

informações para o cliente utilizar na determinação de requerimentos futuros de capacidade; 

3.17. A CONTRATADA deverá notificar ao cliente de qualquer alteração física ou lógica nos 

serviços para assegurar os níveis de performance definidos; 

3.18. A CONTRATADA deverá monitorar a performance e tendência das seguintes 

variáveis, típicas, no mínimo, conforme a disponibilidade da MIB do fabricante:  

a) CPU 

Percentual de utilização dos processadores. 

Média da carga dos processadores. 

b) Memória 

Utilização de memória física e virtual. 

c) Discos 

Taxa de leitura e escrita. 

Taxa de erros. 

Percentual de utilização das partições. 

d) Interfaces de Rede 

Utilização das Interfaces de rede I/O (banda e taxa de erro). 

e) Variáveis de Monitoramento Performance – Servidores Linux e Windows 

f) Atividades realizadas em conjunto CONTRATADA E CONTRATANTE 

3.19. A CONTRATADA e CONTRATANTE (após a assinatura de contrato) deverão definir em 

conjunto o nível de prioridade das severidades, bem como os procedimentos de alertas, 

notificações e escalações. 

3.20. A CONTRATADA deverá desenvolver e manter um plano de contingência que permita 

a recuperação de dados (back-up e restore), em caso de falhas operacionais inesperadas dos 

sistemas, como mau funcionamento, perda de energia, corrupção de arquivos ou falha de 

discos. 

3.21. A CONTRATADA deverá definir um cronograma junto a CONTRATANTE para manter 

atualizado os patches nos sistemas operacionais, manutenção e atualização do anti-virus 

(quando for o caso), que possuem direta relação com a performance do servidor. 

3.22. A CONTRATADA deverá instalar os agentes SNMP nos ativos de rede conforme 

autorização da CONTRATANTE e a devida necessidade técnica. 
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3.23. Os parâmetros poderão ser ajustados de acordo com a necessidade do cliente e a 

ferramenta usada para o monitoramento. 

3.24. O monitoramento proativo de incidentes dos serviços em nuvem deverá ser realizado 

em tempo real. 

3.25. A CONTRATADA deverá identificar, classificar, priorizar e notificar as falhas nos 

serviços monitorados. 

3.26. O sistema de monitoramento deverá receber e processar alarmes, através de ‘polling’ 

aos equipamentos/serviços monitorados. 

3.27. O sistema deverá correlacionar e gerenciar alarmes e eventos recebidos dos 

equipamentos/serviços. 

3.28. Coordenação das atividades técnicas e intervenções remotas em caso de falhas. As 

intervenções remotas serão baseadas em scripts de atendimento desenvolvidos com o auxílio 

da CONTRATANTE. 

3.29. A CONTRATADA deverá registrar o incidente no Service Desk, para identificar a causa 

raiz e tomar as medidas de resolução do incidente (troubleshooting), em conformidade com 

os processos de mudança do cliente e potencial de impacto na disponibilidade do serviço. 

3.30. A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão coordenar as janelas operacionais de 

manutenção. 

3.31. O sistema deverá permitir a visualização da topologia, incidentes e acompanhamento 

do SLA online via Web pelo cliente. 

3.32. O sistema deverá permitir a geração e fornecimento de relatórios mensais via web. 

 

3.33. FERRAMENTA DE MONITORAMENTO 

3.33.1. A CONTRATADA deverá prover, como serviços, um Software de Gerenciamento de 

desempenho dos serviços disposto na nuvem.  

 

3.34. INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 

3.34.1. Para o acompanhamento e avaliação, dos serviços da CONTRATADA, serão 

estabelecidos e utilizados Acordos de Níveis de Serviços (ANS’s) entre as partes, baseando-

se em indicadores e metas, definidos para o processo.  

3.34.2. A análise dos resultados destas avaliações, pela CONTRATANTE, resultará em 

advertências ou penalizações, caso a CONTRATADA não cumpra com os seus 

compromissos, de qualidade e desempenho.  

 

ITEM META E1 META E2 META E3 META E4 

Disponibilidade do serviço N/A 90% (*) 95% (*) 98% (*) 

Parque de ativos de rede 

gerenciados 
N/A 80% 90% 100% 

Abertura de Chamados de incidentes 

identificados por monitoramento 
N/A 80% 90% 100% 

(*) Índice de disponibilidade do serviço de gerenciamento de rede (LAN / WAN), sob responsabilidade da 

CONTRATADA (excluídos problemas de indisponibilidade de links). 
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3.35. Relatório Gerencial 

3.35.1. Durante a Etapa 01 – Ativação do NOC, a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

definirão o formato e os tipos de informações, referentes ao Relatório Gerencial. 

3.35.2. A CONTRATADA deverá emitir, até o 5º. (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

período analisado, o relatório gerencial padronizado (Relatório de Níveis de Serviços), 

definido com a CONTRATANTE. 

3.35.3. Esse relatório deverá conter, no mínimo, as informações de estatísticas apresentando 

os volumes e as concentrações percentuais de do total de eventos, com sumarização pelas 

seguintes dimensões:  

a) Tipo de evento. 

b) Categoria. 

c) Perímetro. 

d) Nível em que foi solucionado. 

e) Grupo solucionador. 

f) Prioridade. 

g) Horário, Semana e Dia. 

h) Forma de abertura. 

 

3.36. TABELA DE GLOSAS 

 

Aplicar-se-á a referida pontuação, para efeitos de glosa, no caso de a CONTRATADA 

DEIXAR DE: 

Nº Descrição Referência Pontos 

1 
Atingir índices de níveis de serviços, estabelecidos 

no Termo de Referência e demais anexos. 
Por ocorrência 30 

2 

Apresentar o relatório consolidado, conforme 

exigências do Termo de Referência, até o 5º. dia 

útil do mês subsequente. 

Por ocorrência 10 

3 

Realizar os atendimentos dos eventos, seguindo a 

prioridade, definida, pela CONTRATANTE no 

Termo de Referência e demais anexos. 

Por ocorrência 30 

4 
Apresentar, mensalmente, recomendações de 

melhorias no ambiente. 
Por ocorrência 10 

 

Obs.(1): A CONTRATADA sofrerá glosa de 0,1% (um décimo por cento), sobre o valor da 

fatura, a cada 15 (quinze) pontos ou percentual proporcional ao número de pontos, levando 

em consideração a relação: glosa de 0,1% (um décimo por cento), a cada 15 (quinze) pontos. 

 



 

 

60 

Obs.(2): No caso de aplicação de glosa, referente ao mesmo item da tabela acima, durante 

03 (três) meses consecutivos, ou 04 (quatro) meses intercalados, durante um ano, serão 

aplicadas as sanções administrativas, previstas na seção de sanções, do Termo de 

Referência. 

 

Obs.(3): Para a mesma natureza de problema, ou seja, se um determinado problema refletir 

em vários itens de glosas, será aplicado o item de maior pontuação. 

 

3.37. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA FERRAMENTA DE MONITORAMENTO 

 

3.37.1. NÍVEIS OPERACIONAIS 

3.37.1.1. Garantir que os serviços dispostos na nuvem entreguem o nível operacional 

estabelecido. 

3.37.1.2. Capacidade de relatar níveis operacionais por unidade de negócio incluindo 

servidores e redes. Os níveis operacionais devem ser entregues em relatórios e notificados 

em tempo real. Vide seção de Relatórios. 

 

3.37.2. PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE 

3.37.2.1. Deve prover insumos para planejamento de capacidade. 

3.37.2.2. Capacidade para antecipar mudanças ou atualizações de equipamentos, 

infraestrutura em nuvem. 

3.37.2.3. Indicar, dada uma janela futura de tempo, elementos da infraestrutura que atingirão 

limiares pré-estabelecidos. 

3.37.2.4. Alertar com pelo menos 90 dias de antecedência, caso chegue a níveis críticos de 

uso. 

 

3.37.3. CARACTERÍSTICAS 

3.37.3.1. Deve permitir consultar os relatórios por meio de um web browser. 

3.37.3.2. Deve conter controle de acesso de usuários: 

3.37.3.3. Deve ser multi-plataforma, rodar em ambientes Linux e Windows. 

3.37.3.4. Deve permitir agendar manutenções programadas. 

3.37.3.5. Deve permitir configurar o intervalo de polling por dispositivo. 

3.37.3.6. Deve permitir configurar o timeout para coleta de estatísticas por elemento. 

3.37.3.7. Deve permitir configurar testes de tempo de resposta ICMP, SNMP e TraceRoute 

entre dispositivos de rede. 

3.37.3.8. Deve permitir configurar testes de tempo de resposta FTP, DNS, HTTP e TCP entre 

um dispositivo de rede e um destes serviços de rede (servidor FTP, servidor DNS, servidor 

web e servidor que responda a uma conexão TCP). 

3.37.3.9. Deve permitir configurar número de novas tentativas de pesquisa por elemento. 

3.37.3.10. A instalação e execução da solução de gerenciamento de desempenho deve ser 

suportada nativamente em ambientes IPv4 puro, IPv6 puro e ambientes híbridos IPv4/IPv6. 

3.37.3.11. Deve permitir a descoberta, coleta, apresentação e geração de relatórios de 

dispositivos com endereçamento IPv4 e IPv6. 
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3.37.3.12. Deve prover mecanismo de descoberta de dispositivos de rede, servidores e 

aplicações. 

3.37.3.13. Deve conter a sua própria base de dados, para armazenamento das métricas de 

desempenho coletadas. 

3.37.3.14. Toda a informação histórica deve ser armazenada nesta base de dados única de 

desempenho. 

3.37.3.15. Deve conter os seus próprios mecanismos de coleta de estatísticas de desempenho 

e de tempos de resposta dos serviços de rede. 

3.37.3.16. Deve ser auto gerenciável. Não requerer intervenção de operadores para o seu 

gerenciamento. 

3.37.3.17. Deve prover mecanismos de backup e restore da base de dados através de 

ferramentas da própria solução de gerenciamento de desempenho. 

3.37.3.18. Detectar degradações na infraestrutura antes que ocorram problemas e indicar 

graficamente esta degradação. 

3.37.3.19. Capacidade de receber traps e indicar a severidade do alerta com cores. 

3.37.3.20. Acessar a informação histórica clicando com o botão direito no dispositivo que 

apresenta o alerta. 

3.37.3.21. Acessar em tempo real as estatísticas da variável que indicar a falha. 

3.37.3.22. Acessar um relatório histórico da variável que indicar a falha. 

3.37.3.23. Capacidade de enviar um e-mail, executar uma ação, enviar um trap quando for 

detectado algum problema de saúde. 

3.37.3.24. Capacidade de gerar os alertas comparando o comportamento atual dos 

dispositivos, contra o comportamento padrão, para a mesma hora do dia e mesmo dia da 

semana, conforme os dados históricos armazenados. Estes alertas deverão poder ser 

configurados com limiares acima ou abaixo do comportamento padrão, possibilitando: 

estabelecer um limiar em percentual; estabelecer um limiar em valor absoluto; estabelecer um 

limiar em percentil. 

3.37.3.25. Capacidade de gerar os alertas quando uma dada métrica de desempenho se 

mantiver acima do limiar estabelecido por um dado período de tempo configurável, dentro de 

uma janela de tempo maior, também configurável. Ex. Se a utilização de banda de uma 

conexão ultrapassar 75% durante 15 minutos na última hora, então um alerta deve ser gerado. 

3.37.3.26. Capacidade de receber traps dos dispositivos indicando o tipo de problema que 

está ocorrendo, além de apresentá-lo graficamente e em tabelas. 

3.37.3.27. Capacidade de alertar até que seja alcançada a conta de um número específico de 

traps. 

3.37.3.28. Apresentar dashboard online em interface web para cada equipamento, 

apresentando através de gráficos as métricas mais relevantes para o equipamento. Caso uma 

métrica esteja com um alarme de desempenho ativo, o dashboard deverá alterar a cor do 

gráfico para representar a severidade do alerta ativo. 

3.37.3.29. As métricas devem ser armazenadas na base de dados e devem poder gerar 

relatórios.  

3.37.3.30. As métricas devem ficar armazenadas na base de dados histórica, se houver 

degradações, indicá-las com alertas visuais e/ou notificar via trap, e-mail ou executar alguma 

outra ação. 

3.37.3.31. Deve permitir consultar métricas em tempo real. 
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3.37.3.32. Deve gerar relatórios de análise e históricos do tempo de resposta e da 

disponibilidade dos serviços. 

3.37.3.33. Deve possuir mecanismo de coleta de dados de servidores via SNMP. 

3.37.3.34. Deve possuir agentes de monitoração para instalação nos servidores gerenciados.  

 

3.38. ESPECIFICAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO 

3.38.1. Os serviços de suporte técnico da CONTRATADA serão utilizados na 

implementação/ativação de novos serviços/devices, suporte, diagnóstico, criação de 

Dashboards e otimização do ambiente operacional (Linux e Windows) do CAU/BR. Destaca-

se abaixo os recursos, sistemas operacionais e serviços atualmente utilizados na nuvem: 

 

3.38.1.1. Principais Serviços 

 

Serviço de Nuvem 

Bancos de dados MySQL escalonáveis 

Conta de armazenamento V1 e v2 (LRS) - com disco gerenciados 

Conta de armazenamento v2 (LRS) - com disco compartilhado nas 

modalidade CIFIS e Blob com acesso SAS 

Serviço de Rede 

Conexão VPN - Gateway de VPN site to site (IPSEC) 

Virtual Network 

Transferência de dados 

Serviço de 

Segurança 
Firewall 

Serviço de Backup Backup Storage - Cloud - GRS (Azure Virtual Machine) 

Serviço de 

Autenticação Global 
Azure AD for Office 365 - (Azure AD Connect) 

Serviço de 

Resolução de Nome 

(DNS) 

DNS com Zona Pública e Privada 

 

3.38.1.2. Recursos, Sistema Operacional e Serviços utilizados 

 

Aplicação Recursos (Atuais) 
Sistema 

Operacional 
Serviços  

Aplicação 01 
B4ms Standard (4 vcpus, 16 

GiB de memória) 
Linux Ubuntu  Apache, NodeJs 
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Aplicação 01 
B4ms Standard (4 vcpus, 16 

GiB de memória) 
Linux Centos 

Docker, Openshift 

openshift 

Aplicação 01 
Standard DS3 v2 (4 vcpus, 14 

GiB de memória) 
Linux Ubuntu  NFS 

Aplicação 01 
B4ms Standard (4 vcpus, 16 

GiB de memória) 
Linux Centos 

Docker, Openshift 

openshift 

Aplicação 01 
B4ms Standard (4 vcpus, 16 

GiB de memória) 
Linux Centos 

Docker, Openshift 

openshift 

Aplicação 01 
Standard DS1 v2 (1 vcpus, 3.5 

GiB de memória) 
Linux Centos Docker , Ansible  

Aplicação 01 
B4ms Standard (4 vcpus, 16 

GiB de memória) 
Linux Ubuntu  Apache 

Aplicação 01 
Padrão F32s_v2 (32 vcpus, 64 

GiB de memória) 
Linux Ubuntu  PostgreSQL 

Aplicação 02 
A4 Padrão (8 vcpus, 14 GiB de 

memória) 
Linux Ubuntu  

Wordpress,MySQL, 

Nginx 

Aplicação 02 
Padrão F16s_v2 (16 vcpus, 32 

GiB de memória) 
Linux Ubuntu  

Wordpress,MySQL, 

Nginx 

Aplicação 02 
A4 Básico (8 vcpus, 14 GiB de 

memória) 
Linux Ubuntu  

Wordpress,MySQL, 

Nginx 

Aplicação 02 
A4 Padrão (8 vcpus, 14 GiB de 

memória) 
Linux Ubuntu  

Wordpress,MySQL, 

Nginx 

Aplicação 02 
A4 Básico (8 vcpus, 14 GiB de 

memória) 
Linux Ubuntu  

Wordpress,MySQL, 

Nginx 

Aplicação 03 
Standard F2s_v2 (2 vcpus, 4 

GiB de memória) 
Windows Server DNS Server 

Aplicação 04 
B8ms Standard (8 vcpus, 32 

GiB de memória) 
Windows Server 

IIS, ArcGis, Portal 

ArcGis 

Aplicação 04 
B4ms Standard (4 vcpus, 16 

GiB de memória) 
Linux Ubuntu   Postgres, apache 

Aplicação 04 
B4ms Standard (4 vcpus, 16 

GiB de memória) 
Linux Ubuntu   Apache, FTP 

Aplicação 05 
B2s Standard (2 vcpus, 4 GiB 

de memória) 
Linux Ubuntu  

 REDMINE, 

Apache, Mysql 
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Aplicação 06 
D4ds_v4 padrão (4 vcpus, 16 

GiB de memória) 
Linux Ubuntu  

 OTRS, Postgres , 

Apache 

 

3.38.1.3. Armazenamento  

Discos:  4.655 GB (4.147 GB - LRS do HDD Standard e 508 GB - LRS do SSD Standard) 

Discos de dados: 14.390 GB (2.676 GB - LRS do HDD Standard e 11.714 GB - LRS do 

SSD Standard). 

 

3.38.2. Os serviços de suporte técnico deverão ser prestados diretamente pelos profissionais 

da CONTRATADA em local por ela definido, uma vez que o suporte sempre será realizado na 

modalidade remota. 

3.38.3. Todas as solicitações de atendimento a chamados deverão ser demandadas via 

equipe técnica do CSC/CAU. 

3.38.4. Os serviços devem utilizar roteiros de atendimento pré-definidos para cada tipo de 

ocorrência, visando padronizar o atendimento, e proporcionar definição de metas e 

indicadores aceitáveis para o serviço. 

3.38.5. Os serviços deverão utilizar sistema informatizado para registro e acompanhamento 

de todo o ciclo de vida dos chamados e incidentes informados pela CONTRATANTE. 

3.38.6. Para os serviços de suporte técnico especializados, deverão ser cumpridos os acordos 

de níveis de serviços, conforme a tabela abaixo: 

SEVERIDADE INDICADOR CÁLCULO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

META 

EXIGIDA 

I 

Tempo de início de 

atendimento 

Data/hora de início do 

atendimento – Data/hora 

da abertura do chamado 

Horas 

corridas 
<=1H 

Tempo de solução 

Data/hora de fim do 

atendimento – Data/hora 

do encerramento do 

chamado 

Horas 

corridas 
<=4H 

II 

Tempo de início de 

atendimento 

Data/hora de início do 

atendimento – Data/hora 

da abertura do chamado 

Horas 

corridas 
<=3H 

Tempo de solução 

Data/hora de fim do 

atendimento – Data/hora 

do encerramento do 

chamado 

Horas 

corridas 
<=12H 



 

 

65 

III 

Tempo de início de 

atendimento 

Data/hora de início do 

atendimento – Data/hora 

da abertura do chamado 

Horas 

corridas 
<=6H 

Tempo de solução 

Data/hora de fim do 

atendimento – Data/hora 

do encerramento do 

chamado 

Horas 

corridas 
<=24H 

Para todas as 

severidades 

Taxa de rejeição de 

serviços 

∑(Número de rejeições 

de chamados entregues 

no período) / ∑ (Número 

de chamados do 

período) 

Valor <=0,10 

 

3.38.6.1. As resoluções de problemas no ambiente hospedado na nuvem serão classificadas 

conforme a sua severidade, levando em consideração o impacto para o negócio e a urgência, 

conforme regras descritas a seguir: 

3.38.6.1.1. Severidade I - Representa um problema que torne inoperante a Plataforma 

Computacional, ou um serviço crítico de TI, a serem definidos pela CONTRATANTE (após a 

assinatura do contrato), por inteiro, ou uma parte deste que é essencial aos negócios diários 

3.38.6.1.2. Severidade II - Representa um problema que degrada o desempenho de um 

serviço não crítico de TI, por inteiro ou em parte 

3.38.6.1.3. Severidade III - Representam falhas de proporções baixa ou mínima que não 

estão afetando o desempenho dos serviços. 

 

3.38.7. O nível de severidade poderá ser reclassificado a critério da contratante. Caso isso 

ocorra, haverá o início de nova contagem de prazo, conforme o novo nível de severidade. 

3.38.8. O cálculo de "horas corridas" é realizado com base na diferença entre a data/hora final 

e a data/hora inicial da contagem de prazo, considerando todo o período de tempo transcorrido 

entre as datas, incluindo horários noturnos, sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

3.38.9. "Data/hora de abertura do chamado" é a data/hora de criação do chamado no sistema 

de gestão de chamados, ou, no caso de indisponibilidade do sistema, a data/hora da ligação 

telefônica/envio do e-mail de notificação à CONTRATADA. No caso de chamados suspensos 

e reabertos será considerada a última data/hora de reabertura do chamado; "Data/hora de 

início de atendimento agendada pelo contratante" é a data/hora marcada pelo contratante 

para início do atendimento. 

3.38.10. O agendamento permite à contratante estabelecer uma data futura para início do 

atendimento que extrapola o indicador originalmente previsto. Esse ajuste, no entanto, obriga 

a CONTRATADA a iniciar o atendimento na data/hora agendada. 

3.38.11. "Data/hora de início do atendimento do chamado" é a data/hora de Início efetivo 

dos serviços para solução do chamado, registrada quando da mudança de estado do 

chamado para "em atendimento". "Datal/hora de entrega do chamado" é a data/hora de 

conclusão dos serviços e entrega do chamado para aceite da CONTRATANTE, registrada no 
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sistema de gestão de chamados quando da mudança de estado do chamado para “entregue”. 

3.38.12. Períodos de suspensão de atendimento autorizados pelo contratante não serão 

computadas dentro dos tempos calculados; Indicadores de nível de serviço serão calculados 

com base nos chamados a serem faturados por período. 

3.38.13. Sempre que houver quebra dos níveis de serviço aqui especificados, a 

CONTRATADA deverá apresentar no relatório de serviço as justificativas para as falhas 

verificadas. Caso não haja manifestação da contratada ou caso a CONTRATANTE entenda 

serem improcedentes as justificativas, será iniciado processo de aplicação das sanções 

previstas, nesse termo de referência. 

3.38.14. A CONTRATADA deverá apresentar relatório de serviço para cada solicitação de 

suporte, contendo a data e hora da solicitação de suporte técnico, o início e o término do 

atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais informações 

pertinentes.  

3.38.15. Todas as solicitações de suporte técnico devem ser registradas pela 

CONTRATADA para acompanhamento e controle da execução do serviço. 

 

3.38.16. O SUPORTE TÉCNICO DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTES 

ATIVIDADES: 

3.38.16.1. Realizar o monitoramento proativo de todos os ativos definidos pelo CAU/BR, bem 

como comunicá-lo por e-mail em caso de ocorrências ou oscilações. As métricas a serem 

monitoradas serão definidas pelo CAU/BR, bem como os serviços, instâncias e demais 

tecnologias a serem monitoradas; 

3.38.16.2. Realizar todas as operações de backup, restore, clonagem e resize de instâncias, 

sites, bases de dados e demais aplicações de cloud; 

3.38.16.3. Realizar a criação, administração e revogação das chaves de acesso dos usuários 

ao ambiente de cloud; 

3.38.16.4. Garantir a sustentação em nível de infraestrutura e de segurança para todos os 

serviços, sites e instâncias instaladas conforme dispostos nas tabelas dos itens 3.38.1.1 e 

3.38.1.2; 

3.38.16.5. Realizar report mensal de utilização de recursos; 

3.38.16.6. Em caso de indisponibilidade crítica do ambiente ou de seus serviços/ativos, a 

CONTRATADA poderá ser submetida a reunião de urgência em outros canais (conferência 

virtual, grupos de mensageria, entre outros) onde deverá indicar os responsáveis pela 

recuperação do ambiente e registrar as ações sugeridas. 

 

4. SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA MICROSOFT 

PARTNER 

4.1. Os serviços de consultoria técnica especializada da CONTRATADA serão utilizados no 

atendimento de necessidades relacionadas as atividades de gestão, otimização e 

aperfeiçoamento do ambiente operacional do CAU/BR. 

4.2. Os serviços de consultoria técnica deverão ser prestados diretamente pelos 

profissionais da Contratada, e eventualmente por profissionais da fabricante, sempre em 

modalidade remota. 

4.3. Todas as solicitações de atendimento a chamados deverão ser demandadas via equipe 

técnica do CSC/CAU. A CONTRATADA deverá agendar reunião com o time técnico e 
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demandantes do CAU/BR, acompanhado de especialistas da solução, para alinhamento da 

demanda. 

4.4. Os serviços deverão utilizar sistema informatizado para registro e acompanhamento de 

todo o ciclo de vida da demanda. 

4.5. A CONTRATADA deverá elaborar, a partir da reunião de alinhamento da demanda, um 

Plano de Projeto contendo estimativas de prazo de execução, custos em HSTs, requisitos 

funcionais e não funcionais, plano de risco e cronograma. 

4.6. A unidade de referência adotada para a validação dos serviços técnicos é inicialmente 

equivalente a uma hora de trabalho de atividade de serviços de baixa complexidade. Dada a 

variação na complexidade das atividades existentes nas tarefas previstas neste Termo de 

Referência e na criticidade de uso do serviço em relação ao funcionamento da mesma em 

relação com a finalidade principal da organização, é necessário criar outros níveis de 

complexidade para tais atividades. Assim, foram definidos os níveis de complexidade no 

catálogo de serviços, presente neste documento.  

4.7. As atividades serão valoradas em função do seu nível de complexidade. Dada a 

variação da complexidade há diferentes níveis para enquadramento. Proporcional ao nível de 

complexidade da atividade está a especialização dos profissionais que as executarão, de 

forma que a quantidade de HSTs garantam a justa remuneração da atividade. 

4.8. A adoção do valor de referência único facilita à contabilização dos serviços, exigindo do 

corpo técnico demandante e do fiscalizador do contrato, a definição do grau de complexidade 

para a execução de cada atividade e o valor de cada uma das fases, conforme expectativa de 

tempo e periodicidade de demanda. Para a CONTRATADA, basta custear um valor global 

para o total de referência estimado, considerando os quantitativos previamente definidos, o 

que permite sua programação quanto aos recursos técnicos necessários e exigidos pelas 

obrigações contratuais ou especificações das tarefas, preparando assim as estratégias 

necessárias para os atendimentos exigidos. 

4.9. Sempre que o CONTRATANTE necessitar da execução de um serviço sob demanda, o 

preposto da CONTRATADA deverá encaminhar em até 5 (cinco) dias úteis a partir da 

solicitação formal do CONTRATANTE, uma Proposta de Execução de Serviço, tendo como 

base o Plano de Projeto alinhado com o CONTRATANTE. 

4.10. Qualquer solicitação de alteração do projeto por parte da CONTRATANTE, que implique 

na necessidade de revisão do esforço empreendido para execução do escopo, deverá gerar 

nova proposta de serviço com atualização das informações originais, principalmente com as 

novas previsões de prazos e custos. A execução das novas atividades será incluída na 

respectiva ordem de serviço. 

 

4.11. A PROPOSTA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DEVERÁ CONTER: 

4.11.1. Número de identificação da proposta; 

4.11.2. Descrição do serviço;  

4.11.3. Plano de Projeto; 

4.11.4. Lista de tarefas e suas atividades; 

4.11.5. Perfil de profissional responsável por cada atividade; 

4.11.6. Cronograma de execução das tarefas; 

4.11.7. Condições para aceite e recebimento definitivo; 

4.11.8. Qualquer outra informação pertinente. 
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4.12. Assim, uma tarefa é um documento que possui uma sequência de atividades a ser 

realizada, cada uma possuindo uma complexidade e duração características, formando uma 

linha de produção. Cada tarefa possui informação sobre os produtos a serem gerados e a 

qualidade mínima exigida. 

4.13. Ao final de cada mês, a CONTRATADA irá faturar as solicitações de serviço finalizadas 

e aceitas. As solicitações de serviço com pendências deverão ser sanadas antes de serem 

faturadas. 

4.14. O esforço empregado na execução da demanda é responsabilidade da CONTRATADA, 

ou seja, qualquer fator (por exemplo: atraso, necessidade de incremento/alteração de perfis 

na equipe técnica de atendimento, ações junto ao fabricante, etc.) que não tenha sido causado 

pela mudança do escopo do que foi demandado, não acarretará ônus financeiro para o 

CONTRATANTE. 

4.15. Quando houver necessidade de realizar atividades complementares às que já possuem 

processo previamente definido, deverá ser realizada a sua inclusão no Catálogo de Serviços. 

A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão estar em acordo referente à complexidade e 

o esforço da nova atividade, por meio da anuência de um Gerente Técnico da CONTRATADA 

e do Gestor responsável do CONTRATANTE. 

4.16. O Catálogo de Serviços Sob-demanda inicial será composto pelas atividades neste 

documento, o qual poderá, em tempo de execução do contrato ser adequado as novas 

demandas do CAU/BR. 

4.17. A partir do Plano de Projeto, à critério do CAU/BR, serão geradas ordens de serviços 

que deverão constar nome do projeto, escopo, data de início, prazo de execução, cronograma, 

custo em HSTs, nível de complexidade e responsáveis pela gestão e acompanhamento 

técnico da CONTRATADA e do CAU/BR. 

4.18. Todos os serviços executados terão garantia pelo período de 90 (noventa) dias úteis, a 

contar da data de emissão do aceite definitivo. Caso a Contratada identifique que o 

incidente/problema não tenha sido causado pelos serviços prestados, e haja concordância e 

anuência da CONTRATANTE quanto ao diagnóstico realizado, serão geradas Ordens de 

Serviços específicas para a investigação e resolução das demandas. 

4.19. Deverá ser gerada Documentação e transferência de conhecimento das atividades 

técnicas realizadas.  

4.20. Os serviços serão executados de forma remota e preferencialmente em horário 

comercial. A quantidade total de horas de serviços técnicos apresentada neste Termo de 

Referência é uma estimativa e pode sofrer alteração de acordo com a necessidade 

estabelecida pelo CAU/BR, sem a garantia mínima de utilização durante a vigência do 

contrato. 

4.21. A quantidade total de horas de serviços técnicos apresentada neste Termo de 

Referência é uma estimativa e pode sofrer alteração de acordo com a necessidade 

estabelecida pelo CAU/BR, sem a garantia mínima de utilização durante a vigência do 

contrato. 

 

4.22. CATÁLOGO DE SERVIÇOS 

4.22.1. O Catálogo de Serviços de consultoria técnica especializada em atividades de 

desenvolvimento e sustentação de soluções Microsoft tem por objetivo estabelecer as 

diretrizes, critérios, procedimentos de apoio ao gerenciamento e lista de serviços 

relacionados. Será utilizado como referência o conjunto de serviços e projetos disponíveis 
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na calculadora AZURE, como balizador para execução dos serviços e objetos propostos no 

âmbito do contrato.  

 

4.22.2. ESTE DOCUMENTO CONTÉM: 

a) Conceitos e definições aplicáveis ao objeto de abrangência; 

b) Definição e descrição da métrica de serviço; 

c) Definição, descrição e detalhamento dos processos e atividades por área de atuação, 

incluindo a aplicabilidade de fatores de complexidade; 

d) Definição e detalhamento do modelo de requisição dos serviços e da forma de controle 

das demandas; 

e) Modelo de gestão do catálogo de serviços propriamente dito. 

 

4.22.3. Para aplicação nesse documento consideramos os seguintes conceitos gerais: 

 

TERMO CONCEITO 

SERVIÇO 

Um meio de fornecer valor a clientes, facilitando a obtenção de 

resultados que eles desejam, sem que tenham que arcar com a 

propriedade de determinados custos e riscos (ITIL Glossary) 

PROVEDOR DE 

SERVIÇO 

Uma organização que fornece serviços a um ou mais clientes 

internos ou clientes externos, geralmente amparado por um 

Contrato entre as partes (ITIL Glossary). 

ÁREA DE 

ATIVIDADE 

Agrupamento de serviços de acordo com a macro tipologia de 

atividades listadas nas necessidades de negócio do Contratante. 

ITEM DE SERVIÇO 

Decomposição dos serviços possíveis de serem demandados 

orientada a entrega de resultado, dimensionado de acordo com o 

esforço estimado das entregas necessárias dentro de um processo 

(BABOK Guide Glossary, Adaptado) OU um conjunto de ações 

definidas para atingir um resultado específico como parte de um 

processo (ITIL Glossary, Adaptado) OU um pacote de atividades 

que objetiva a atender uma necessidade ou apoiar resultados 

específicos (ITIL Glossary, Adaptado). Conjunto de ações e 

atividades necessárias para produzir uma entrega/resultado dentro 

de um processo (MEC). 
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PRODUTO 

(ENTREGÁVEL) 

Qualquer produto ou serviço de trabalho único e verificável que uma 

parte concordou em entregar (BABOK Guide Glossary) OU Algo que 

deve ser fornecido para atender um compromisso em um acordo de 

nível de serviço ou um contrato. Também é usado de uma maneira 

informal para se referir a um resultado/saída planejado de qualquer 

processo (ITIL Glossary). 

NÍVEL DE 

COMPLEXIDADE 

Divisão hierárquica dos processos/atividades de acordo com seu 

respectivo grau de complexidade e/ou nível de especialização. 

MÉTRICA DE 

SERVIÇO 

Unidade de referência para quantificar o esforço não individualizado 

necessário para produzir cada pacote de serviço dos processos 

executados dentro do nível de serviço, de acordo com as instâncias 

de complexidade e envolvendo toda a massa crítica de 

conhecimentos, habilidades e tempo de trabalho para produção do 

resultado. Utilizada, nesse contexto, como unidade de remuneração 

ao provedor do serviço. 

NÍVEL MÍNIMO DE 

SERVIÇO 

Define metas de nível de serviço que devem ser entregues pelo 

provedor de serviço como parte de sua responsabilidade. 

 

4.22.4. Quanto à disponibilidade e cobertura dos serviços, são adotadas as seguintes 

definições: 

a) Para os serviços classificados como “atividade rotineira” a CONTRATADA deve assegurar 

a disponibilidade padrão de 8 horas/dia, durante todos os dias úteis da semana (8hx5d); 

b) O horário de cobertura padrão é de 08h às 18h em dias úteis; 

c) O horário de cobertura pode ser ajustado a pedido da CONTRATANTE do serviço no 

intervalo de 6h até 21h sem acréscimos e/ou incidência de fator multiplicador por serviço 

suplementar/sobreaviso; 

d) Em caráter eventual e excepcional, preferencialmente agendado com pelo menos 2 dias 

úteis de antecedência, o horário de cobertura para prestação dos serviços de consultoria 

técnica especializada pode ser ajustado a pedido da CONTRATANTE no intervalo de 22h de 

um dia até as 5h do dia seguinte.  

4.22.5. Considera-se dia útil aquele em que houver expediente normal na CONTRATANTE de 

serviços, obedecida a legislação aplicável. 

4.22.6. Os serviços de apoio técnico e especializado em atividades de suporte à gestão de 

Tecnologia da Informação e Comunicação abrangem o atendimento às seguintes 

necessidades de atuação do CAU/BR: 
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NECESSIDADE REQUISITOS DE NEGÓCIO  

1 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de planejamento, gestão e governança de TIC. 

2 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de relacionamento com o negócio. 

3 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de gestão de processos de TIC. 

4 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de gerenciamento de projetos, portfólio e programa. 

5 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de engenharia e arquitetura de software, qualidade e 

melhoria contínua de TIC. 

6 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de gestão de infraestrutura, sistemas operacionais, 

aplicações, armazenamento e recuperação de dados e segurança da 

informação. 

7 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de gestão e análise de dados e informações. 

8 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de gestão de riscos de TIC. 

9 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de comunicação corporativa de TIC. 
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10 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos automação de processos de negócio. 

11 

Apoio técnico e especializado à implantação, disseminação, execução, 

avaliação e monitoramento de práticas, padrões, ferramentas e 

instrumentos de modernização do Datacenter Local 

 

4.22.7. As métricas de serviço são utilizadas objetivamente para possibilitar a quantificação 

do esforço não individualizado necessário para produzir as entregas de cada pacote de 

serviço dos processos selecionados dentro do nível de serviço, de acordo com as instâncias 

de complexidade e envolvendo toda a massa crítica de conhecimentos, habilidades e tempo 

de trabalho para produção do resultado. 

4.22.8. Utilizada, nesse contexto, como unidade de remuneração ao provedor do serviço, se 

estabelece como métrica-padrão a Hora de Serviço Técnico (HST): 

 

HST 

HORA DE 

SERVIÇO 

TÉCNICO 

Métrica de quantificação do esforço necessário para produzir o resultado 

de cada tarefa, produto entregável e/ou pacote de serviço dos processos 

de suporte à gestão de TIC definidos no Catálogo de Serviços – 

considerando suas especificidades e níveis de complexidade. 

 

4.22.9. A HST é a unidade de medida utilizada para dimensionar o custo e remunerar o 

prestador de serviços, cujo escopo de avaliação deverá sempre estar vinculado aos 

resultados apresentados (entregáveis específicos de cada pacote de serviço) e ao 

cumprimento de níveis mínimos de serviço atrelados. 

4.22.10. Em nenhuma hipótese haverá remuneração do provedor meramente com base nas 

horas de serviço empenhadas em determinado processo (ou pacote de serviço) de forma 

desvinculada da entrega de resultados e/ou entrega de valor. 

4.22.11. Não haverá remuneração por serviços executados não demandados ou não 

especificados nas demandas. 

4.22.12. O principal fator de dimensionamento do esforço é a estimativa de tempo (em horas 

úteis de trabalho) para execução das atividades/tarefas cobertas por cada ITEM DE 

SERVIÇO, considerando ainda fatores como o tipo de atividade e a exigência do nível de 

especialização do perfil profissional vinculado – cuja distribuição ocorre conforme previsto no 

Anexo “B”. 

4.22.13. Os critérios de complexidade e especialização estabelecidos no Anexo “B” aplicam-

se sobre o cálculo do custo de cada projeto multiplicando-se a quantidade de horas estimadas 

para atendimento da demanda pelo fator de complexidade estabelecido para cada perfil 

profissional que será responsável pela execução das atividades, conforme necessidade 

mapeada para concretização das entregas previstas em cada projeto.  

4.22.14. Os multiplicadores do fator de complexidade consideram como critérios-base a 

formação, experiência e capacidade técnica dos perfis profissionais necessários para 
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atendimento das demandas, com consequente impacto no padrão de remuneração de cada 

nível de especialização exigido. 

4.22.15. Os requisitos de formação e experiência exigidos para cada perfil profissional 

encontram-se detalhados no Anexo “C”. Os níveis de especialização têm por objetivo agregar 

características como nível de senioridade, exigência de qualificação e experiência 

profissional, de modo que, para manter o equilíbrio da remuneração proporcional ao custo 

efetivo do perfil, em regra, não é admitida a execução de uma tarefa ou atividade por perfis 

profissionais distintos daqueles definidos em conformidade com o Catálogo de Serviços e com 

as especificações da demanda estabelecidos no Plano de Projeto aprovado. 

4.22.16. Com base nessa referência, aplicando os critérios acima e considerando o nível de 

maturidade, os processos internos e a base de conhecimento dos serviços, será definida a 

quantidade de HSTs necessárias em cada pacote de serviço, frente às atividades dos 

processos abrangidos, de acordo com o nível de complexidade e a especialidade das 

demandas, conforme CATÁLOGO apresentado no Anexo “A”, descrição dos itens de serviços 

dispostos na calculadora AZURE e necessidades apresentadas neste ENCARTE.  

4.22.17. Visando a estabelecer regras e parâmetros claros e consistentes para a gestão de 

demandas, com vistas a garantir o nível mínimo adequado de qualidade, a capacidade de 

atendimento da CONTRATADA e o limite de gestão da CONTRATANTE, deverão ser 

observadas as seguintes referências: 

 

REGRA DESCRIÇÃO 

01 

As atividades de cada pacote de serviço e/ou atividades só poderão ser 

executadas pelo perfil profissional vinculado no respectivo item do CATÁLOGO 

ao qual a demanda se referir, não sendo admitido que o prestador aloque na 

execução profissionais com perfis distintos daqueles exigidos. Nenhuma 

atividade técnica poderá ser iniciada sem a devida e necessária comprovação 

pela CONTRATADA do atendimento aos requisitos do perfil profissional 

compatível com a atividade na qual o mesmo atuará. 

02 

Considerando o limite convencional máximo de horas de trabalho estabelecido 

em Lei, bem como considerando que não há remuneração pelas atividades 

internas/administrativas de organização do prestador e/ou do profissional para 

entrega dos serviços demandados, e ainda considerando que a sobreposição 

de inúmeras demandas em um mesmo profissional oferece risco ao 

cumprimento de prazos e à qualidade mínima esperada, é vedada a execução 

simultânea de mais de uma atividade de projeto por um mesmo profissional. 

03 

A CONTRATANTE poderá a seu critério cancelar e/ou reprogramar demandas, 

sejam “rotineiras” ou “projetos”. Na ocorrência dessas situações, as atividades 

já desenvolvidas pela CONTRATADA deverão ser mensuradas (considerando 

as etapas/produtos/entregáveis já concluídos) e remuneradas em conformidade 

com o aceite da equipe de fiscalização do contrato. 

04 Um mesmo colaborador da CONTRATADA não poderá cumular 

simultaneamente a cobertura de mais de um perfil profissional, sendo que em 
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qualquer caso a apresentação do profissional, a indicação do perfil atribuído e 

a documentação de comprovação de atendimento aos requisitos mínimos 

deverá ser apresentada e validada antes do início de suas atividades. 

 

4.22.18. A avaliação dos produtos/entregas será feita mediante aplicação dos critérios abaixo 

relacionados, que consideram a aderência desses entregáveis às políticas, normas, padrões, 

procedimentos e processos definidos pelo tomador do serviço: 

 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

FORMA Os produtos entregues serão avaliados com base em sua conformidade 

com padrões e requisitos pré-estabelecidos. Por esse critério são 

observados aspectos como tipologia, formato e padronização. 

COMPLETUDE Os produtos entregues serão avaliados com base em sua conformidade 

com requisitos de conteúdo mínimo e etapas de construção pré-

estabelecidos. 

CONSISTÊNCIA Os produtos entregues serão avaliados com base em sua conformidade 

com requisitos de amplitude técnica, fidedignidade, fundamentação e 

confiabilidade do conteúdo. 

QUALIDADE Os produtos entregues serão avaliados com base em sua conformidade 

a níveis de serviço pré-estabelecidos. 

 

4.22.19. Produtos entregues que não atendam aos níveis mínimos de qualidade e/ou serviços, 

sejam inconsistentes e/ou incompletos serão rejeitados. Produtos desformatados poderão ser 

aceitos com restrição, a critério da CONTRATANTE, implicando compromisso da 

CONTRATADA em solucionar as restrições impreterivelmente no tempo determinado pelo 

tomador de serviços, sob pena de não recebimento (rejeição) – sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções ou penalidades previstas em contrato. 

4.22.20. Em nenhuma hipótese será utilizada a consultoria técnica especializada para a 

execução de serviços previstos no âmbito do suporte técnico e monitoramento sob o regime 

365x24x7. 
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES MICROSOFT 

ITEM GRUPO  
DESCRIÇÃO DO ITEM DE 

SERVIÇO 

RESULTADO / 

ENTREGÁVEL  

TIPO 

DEMANDA  

PERIODICIDADE 

DA DEMANDA  
ATENDIMENTO PERFIL PROFISSIONAL *  

1 

Serviços 

técnicos 

especializados 

Execução de projetos sob 

demanda de 

desenvolvimento, 

sustentação e/ou suporte 

em 

soluções Microsoft (por 

tarefa/projeto específico de 

consultoria técnica 

especializada) 

Produto definido 

na Ordem de 

Serviço e/ou no 

Plano de 

Trabalho. 

ATIVIDADE 

SOB 

DEMANDA 

SOB DEMANDA  REMOTO 

À definir na Ordem 

de Serviço 

considerando as 

exigências do Projeto 

2 

Serviços 

técnicos 

especializados 

Execução de atividades de 

desenvolvimento, 

sustentação 

e/ou suporte em soluções 

Microsoft – HST Avulsa 

Produto definido 

na Ordem de 

Serviço e/ou no 

Plano de 

Trabalho. 

ATIVIDADE 

SOB 

DEMANDA 

SOB DEMANDA  REMOTO 

À definir na Ordem 

de Serviço 

considerando as 

exigências das atividades 

(*) A aplicação dos fatores de complexidade está vinculada ao tipo de atividades e, respectivamente, ao perfil profissional necessário para sua execução – na 

forma prevista no Termo de Referência. 

Importante: Esse catálogo pode sofrer revisões, o CSC/CAU é o responsável final por definir inclusão e/ou exclusão e/ou alteração de pacotes e atividades 

de serviço e/ou a incorporação, assim como classificação e dimensionamento de qualquer novo pacote/atividade de serviço. 
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ATIVIDADES POR NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO DOS PERFIS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS SOB DEMANDA) 
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REQUISITOS DE FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS 

PERFIS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS SOB DEMANDA) 

 

  

REQUISITO PADRÃO REQUISITO ALTERNATIVO REQUISITO PADRÃO REQUISITO ALTERNATIVO REQUISITO PADRÃO REQUISITO ALTERNATIVO 

P-0

Engenheiro 

Especialista da 

Fabricante 

responsável por 

prestar o Serviços 

Premier

Serviços Microsoft 

Premier
Não Aplicável

Serviços Microsoft 

Premier
Não Aplicável Serviços Microsoft Premier Não Aplicável

P-1

Especialista em

desenvolvimento e

sustentação de

soluções Microsoft

Full Stack

Nível Especialista

Graduação completa em

curso de nível superior 

na

área de Tecnologia da

Informação (ou em área

correlata à de atuação 

do

perfil).

Graduação completa em

qualquer área de 

formação

acompanhada de pós-

graduação

completa (especialização,

mestrado ou doutorado) 

na área

de Tecnologia da 

Informação (ou

em área correlata à de 

atuação

do perfil) em curso com 

carga

horária mínima de 360

horas/aula.

Experiência 

profissional de, no

mínimo, 08 (oito) anos 

em

atividades de 

desenvolvimento

e/ou administração 

e/ou suporte

em soluções 

Microsoft.

Experiência profissional de, no

mínimo, 06 (seis) anos em

atividades de 

desenvolvimento

e/ou administração e/ou 

suporte

em soluções Microsoft

cumulativamente com

Certificações Profisionais

Microsoft Certified Solutions

Developer (MCSD) e MCSE:

Core Infrastructure;

[ou certificações

equivalentes/superiores].

Possuir, no mínimo 03 (três)

dentre as seguintes certificações

profissionais

Microsoft Certified Solutions

Expert (MCSE); Microsoft

Certified Solutions Developer

(MCSD); Microsoft Certified:

Power Apps + Dynamics 365

Developer Associate; Microsoft

Certified Solutions Expert:

Sharepoint (MCSE SharePoint);

[ou certificações

equivalentes/superiores].

Pós-graduação ou MBA em

Engenharia de Software (ou

outra formação diretamente

relacionada à área de atuação)

com carga horária de, no

mínimo, 360 horas/aula.

P-2

Analista em

desenvolvimento e

sustentação de

soluções Microsoft

Full Stack

Nível Intermediário

Graduação completa em

curso de nível superior 

na

área de Tecnologia da

Informação (ou em área

correlata à de atuação 

do

perfil).

Graduação completa em

qualquer área de 

formação

acompanhada de pós-

graduação

completa (especialização,

mestrado ou doutorado) 

na área

de Tecnologia da 

Informação (ou

em área correlata à de 

atuação

do perfil) em curso com 

carga

horária mínima de 360

horas/aula.

Experiência 

profissional de, no

mínimo, 06 (seis) anos 

em

atividades de 

desenvolvimento

e/ou administração 

e/ou suporte

em soluções 

Microsoft.

Experiência profissional de, no

mínimo, 04 (quatro) anos em

atividades de 

desenvolvimento

e/ou administração e/ou 

suporte

em soluções Microsoft

cumulativamente com

Certificação Profissional

Microsoft Certified Solutions

Expert (MCSE);

(ou certificação

equivalente/superior).

Possuir, no mínimo 02 (duas)

dentre as seguintes certificações

profissionais

Microsoft Certified Solutions

Expert (MCSE); Microsoft

Certified Solutions Developer

(MCSD); Microsoft Certified:

Power Platform Fundamentals;

Microsoft Certified Solutions

Expert: Sharepoint (MCSE

SharePoint);

[ou certificações

equivalentes/superiores].

Pós-graduação ou MBA em

Engenharia de Software (ou

outra formação diretamente

relacionada à área de atuação)

com carga horária de, no

mínimo, 360 horas/aula.

P-3

Técnico em

desenvolvimento e

sustentação de

soluções Microsoft

Full Stack

Nível Técnico

Graduação completa em

curso de nível superior 

na

área de Tecnologia da

Informação (ou em área

correlata à de atuação 

do

perfil).

Graduação completa em

qualquer área de 

formação

acompanhada de pós-

graduação

completa (especialização,

mestrado ou doutorado) 

na área

de Tecnologia da 

Informação (ou

em área correlata à de 

atuação

do perfil) em curso com 

carga

horária mínima de 360

horas/aula.

Experiência 

profissional de, no

mínimo, 04 (quatro) 

anos em

atividades de 

desenvolvimento

e/ou administração 

e/ou suporte

em soluções 

Microsoft.

Experiência profissional de, no

mínimo, 02 (dois) anos em

atividades de 

desenvolvimento

e/ou administração e/ou 

suporte

em soluções Microsoft

cumulativamente com

Certificação Profissional

Microsoft Certified 

Information

Technology Professional

(MCITP);

(ou certificação

equivalente/superior).

Possuir, no mínimo 02 (duas)

dentre as seguintes certificações

profissionais:

Microsoft Certified Solutions

Developer (MCSD); Microsoft

Certified Solutions Associate:

SQL-Server (MCSA: SQL

Server); Microsoft Certified

Information Technology

Professional (MCITP);

[ou certificações

equivalentes/superiores].

Pós-graduação ou MBA em

Engenharia de Software (ou

outra formação diretamente

relacionada à área de atuação)

com carga horária de, no

mínimo, 360 horas/aula.

PERFILID PERFIL 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICAEXPERIÊNCIA FORMAÇÃO 
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ENTREGÁVEIS GENÉRICOS E ESPECÍFICOS 
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ENCARTE II - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Este Termo de Confidencialidade se aplica a todos os prestadores de serviços, terceirizados, 

conveniados, credenciados, fornecedores e clientes usuários das Informações e dos Ativos de 

Tecnologia de Informação do CAU. 

Declaro que, na condição de colaborador externo e usuário das Informações e dos Ativos de 

Tecnologia de Informação pertencentes ao CAU, firmo, por meio deste Documento, o 

entendimento e a aceitação da Política de Segurança de Informação do CAU bem como dos 

seus documentos complementares. 

Como parte deste Termo, comprometo-me a: 

 

a) Preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das Informações obtidas 

durante a vigência da minha relação jurídica com o CAU, mesmo após o seu término. 

b) Manter sigilo sobre o ambiente do CAU e os ativos de informação fornecidos. 

c) Manter sigilo sobre informações confidenciais do negócio do CAU. 

d) Guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes, de propriedade 

exclusiva do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sendo vedada à CONTRATADA sua 

cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. 

e) Informar imediatamente ao departamento responsável pela gestão da relação jurídica e à 

Unidade de Tecnologia da Informação a respeito de qualquer falha, incidente ou anormalidade 

dos ativos de Tecnologia de Informação do CAU. 

f) Agir de forma responsável em relação aos recursos alocados para o desenvolvimento de 

minhas atividades profissionais. 

g) Manter em perfeito funcionamento os sistemas e softwares aplicativos (pacotes) existentes no 

ambiente computacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. 

Declaro que os Ativos de Tecnologia de Informação de minha propriedade, incluindo os 

softwares, trazidos por mim para o CAU, serão de minha exclusiva responsabilidade. 

Declaro, ainda, estar ciente de que a violação a este Termo resultará em medidas legais cabíveis. 

 

Local e Data 

_________________________________________________ 

Nome do Representante Legal 

Cargo 

CPF 

Nome do Colaborador Assinatura 
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ENCARTE III: PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – MODELO 

 

A proposta dos preços deverá seguir o modelo descrito a seguir, ficando sob a responsabilidade 

da licitante definir os seus próprios preços. A planilha apresentada abaixo deverá ser preenchida 

pela empresa proponente para efeito de apuração da proposta vencedora. Será considerada 

vencedora a proposta que apresentar o menor valor para o somatório da coluna Total.  

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021 

 

Proposta que faz a empresa___________________________________________ para a o 

fornecimento do seguinte item ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, em 

conformidade com o edital do Pregão Eletrônico nº 7/2021. 

 

Item Descrição Unidade Serviço QTD 
Custo 

1 ano 3 anos 

1 Cloud Pública SKU 

Azure Monetary 

Commitment  

(6QK-00001) 

432   

2 
Suporte Técnico e 

Monitoramento 

Fixo 

Mensal 

Serviços de Suporte 

Técnico e 

Monitoramento 

36   

3 

Consultoria Técnica 

Especializada 

Microsoft Partner 

HST 

Serviços de Consultoria 

Técnica Especializada 

Microsoft Partner 

1500    

Valor Total Global  

 

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta e indiretamente 

sobre os serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão-de-obra e outras. 

 

Local e data 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ENCARTE IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Número OS: Data de Emissão OS: 

 

Data de Emissão TRP: 

 

Contrato: 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA: 

Etapa de Desenvolvimento/Percentual de Esforço: 

Por este instrumento, atestamos que os serviços da Ordem de Serviço acima identificada foram 

recebidos nesta data e serão objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo 

com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela CONTRATANTE. 

 

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços (ou bens) ocorrerá em até ___ dias, 

desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes 

do Termo de Referência correspondente ao contrato supracitado. 

CIÊNCIA 

CONTRATANTE 

Área Requisitante 

da Solução 
Fiscal Requisitante 

Fiscal 

Técnico 
Gestor do Contrato 

 

________________ 

Nome 

Cargo 

 

________________ 

Nome 

Cargo 

 

____________ 

Nome 

Cargo 

 

________________ 

Nome 

Cargo 

CONTRATADA 

Preposto 

 

_______________________ 

Nome 

Cargo 
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ENCARTE V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Número OS: Data de Emissão OS: Data de Emissão TRD: Contrato: 

Contratante:  

CONTRATADA: 

 

Por este instrumento, os servidores abaixo identificados atestam que o(s) serviço(s) integrante(s) 

da Ordem de Serviço acima identificada possui(em) qualidade compatível com a especificada no 

Termo de Referência do contrato supracitado.  

 

DE ACORDO 

CONTRATANTE 

Gestor do Contrato 

CONTRATANTE 

Fiscal do Contrato 

 

_______________________ 

Nome 

Cargo 

 

_______________________ 

Nome 

Cargo 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 

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

 

 

Das Partes:  

 

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

de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrito no 

CNPJ sob o n° XXXXXXX, com sede no XXXX, em Cidade, Estado, CEP XXXX, representado 

neste ato pela Presidente, NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da Carteira de Identidade 

nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e domiciliado em Cidade, Estado, 

doravante designado CAU/BR ou 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 NUP nº 00146.000341/2021-

63, celebrar o presente Contrato, na forma descrita no Termo de Referência anexo ao Edital, 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 7/2021 – Processo Administrativo NUP nº 00146.000341/2021-

63, realizada em XX de XXXXXX de XXXX, sendo o resultado da licitação adjudicado e 

homologado pela 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 7/2021 e seus anexos;  

1.1.3. Proposta de preços da CONTRATADA;  

1.1.4. Demais elementos constantes do Processo Administrativo NUP nº 00146.000341/2021-63.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  

2.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de créditos Azure Monetary 

Commitment para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU-BR, incluindo suporte 

técnico e monitoramento pelo período de 36 (trinta e seis meses) e consultoria técnica 

especializada sob demanda. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS 

3.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, a Contratante pagará a Contratada o valor 

global de R$ XXXXXXXXX, conforme segue: 

Item Descrição Unidade Serviço QTD 
Custo 

1 ano 3 anos 

1 Cloud Pública SKU 

Azure Monetary 

Commitment  

(6QK-00001) 

432   

2 
Suporte Técnico e 

Monitoramento 

Fixo 

Mensal 

Serviços de Suporte 

Técnico e 

Monitoramento 

36   

3 

Consultoria Técnica 

Especializada 

Microsoft Partner 

HST 

Serviços de Consultoria 

Técnica Especializada 

Microsoft Partner 

1500   

Valor Total Global  

3.2. Os pagamentos serão regidos pelo que dispõe o Item 15 do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital do Pregão Eletrônico nº 7/2021. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta dos recursos 

orçamentários deste Conselho estão assim previstos:  

Conta contábil: 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center; 

Centro de Custo: 4.02.08.007 - ATIVIDADE - Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação – CORTI. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

5.1. O prazo de vigência contratual é de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, com base no artigo 57, IV, da Lei 

8.666/93. 

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 – DO REAJUSTE 

6.1. Os preços anotados em contrato para o item 1 – Azure Monetary Commitment serão fixos e 

irreajustáveis durante todo o período contratual de 36 (trinta e seis) meses. Para os demais itens 

o reajuste será dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, onde 

os preços contratados, exceto item 1 - Azure Monetary Commitment, poderão sofrer reajuste após 

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


 

85 

o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação – ICTI, 

mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, exclusivamente para 

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade., conforme previsão do Item 

16 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 7/2021. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. As obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratante constam do Item 9 do Termo 

de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 7/2021. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações e responsabilidades da contratada serão regidas pelas disposições do Item 10 

do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/XXXX e demais disposições 

legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. As infrações administrativas sujeitarão a contratada às penalidades e determinações descritas 

no Item 20 do Edital do Pregão Eletrônico nº 7/2021 e no Item 18 do Termo de Referência, Anexo 

I do Edital do Pregão Eletrônico nº 7/2021, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 

10.1. A garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, será 

regida pelas disposições do Item 17 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 7/2021 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 – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. As disposições relativas ao controle e fiscalização da execução contratual encontram-se 

descritas no Item 13 do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

14.1. São partes integrantes do presente contrato, para todos os fins de direito, independente de 

transcrições ou referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo NUP nº 
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00146.000341/2021-63, em cujos autos foi promovida Pregão Eletrônico nº 7/2021, especialmente 

o Edital, Termo de Referência e Proposta Comercial apresentada pela contratada.  

14.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes do Termo de Referência, 

anexo a este instrumento, em especial os itens 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 QUINTA – DO FORO  

15.1. 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 as partes contratantes de acordo, por seus representantes legais firmam o presente 

contrato. 

 

Brasília (DF), XX de XXXXXXX de XXXX.  

 

CONTRATANTE: 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

NOMEAR 

Cargo 

 

CONTRATADA: 

 

NOMEAR 

Cargo 
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