
 

1 
 

Processo Administrativo nº 93/2014 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, 
por intermédio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria Pres nº 
66, de 30 de junho de 2014, torna público e faz comunicar aos interessados que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto 
nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei 
Complementar nº 123, de 2006, ao Decreto nº 6.204, de 2007 e, subsidiariamente, à 
Lei nº 8.666, de 1993, assim como à legislação correlata, e demais exigências 
previstas neste Edital e seus Anexos. 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor valor global. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO: até as 10h do dia 22 
de agosto de 2014 – horário local. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 10 horas do dia 22 de 
agosto de 2014 – horário local. 

LOCAL: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra 
Dourada, salas 401 a 409, em Brasília, Distrito Federal, CEP 70300-902. 

 

CAPÍTULO 1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O inteiro teor deste edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), www.caubr.gov.br, ou solicitado ao 
Pregoeiro ou equipe de apoio na sede do Conselho, no horário de 8h30 às 12h30 e 
das 14h00 às 18h00, mediante pagamento pelas cópias reprográficas. 

1.2. Se, por qualquer motivo, não houver expediente no CAU/BR no dia agendado 
para abertura da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, fica 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, independente de 
comunicação. 

1.3. Das decisões do Pregoeiro dar-se-á publicidade no sítio oficial do CAU/BR, 
salvo em relação àquelas cuja publicação e ciência puderem ser feitas diretamente 
às licitantes presentes na sessão pública, principalmente, quanto ao resultado de: 

1.3.1. Julgamento da licitação; 

1.3.2. Recursos porventura interpostos. 

1.4. Os esclarecimentos e decisões quanto à impugnação e recursos serão 
divulgados no sítio oficial do CAU/BR, www.caubr.gov.br, ficando as licitantes, desde 
já, cientes que a publicidade ocorrerá exclusivamente no referido local. 

1.5. A participação na licitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
edital importa em total e irrestrito conhecimento e aceitação das condições 

http://www.caubr.gov.br/
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estatuídas, ou seja, os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 
portanto, posterior reclamação. 

 

CAPÍTULO 2. DO OBJETO 

2.1. O presente Edital tem por objeto a realização de PREGÃO PRESENCIAL para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria em 
código fonte de aplicação Web; validação e teste do algoritmo criptográfico e função 
de hash (sequência única de identificação de informação); emissão de parecer 
garantindo que o voto do eleitor é secreto e que seu voto realmente foi computado 
para o candidato escolhido; realização de testes de performance e de stress de 
sistema; validação e testes do ambiente de produção do ponto de vista da 
segurança e confiabilidade; análise de conformidade de prova de conceito de 
soluções propostas de licitantes do sistema eleitoral eletrônico Web, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante e inseparável 
deste Edital. 

 

CAPÍTULO 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

3.1 Poderão participar desta licitação, com exclusividade, as microempresas (ME) 
e empresas de pequeno porte (EPP), conforme disposto no artigo 6º do Decreto nº 
6204/2007. 

3.2 Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a todas 
as exigências estabelecidas, não sendo admitida, seja a que título for, a participação 
de dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive familiares, na 
forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 

3.3. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e 
submissão às condições estatuídas nesse edital. 

3.4. A licitante deverá comprovar, por meio de contrato ou estatuto social, que 
desempenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame. 

3.5. Não será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, 
declaradas suspensas do direito de licitar e/ou contratar com o CAU/BR ou, ainda, 
declaradas inidôneas, pela Administração Pública Direta e Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal, bem como as que estiverem em regime de falência, 
recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

3.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 

inabilitação do licitante. 

CAPÍTULO 4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Cada licitante apresentar-se-á com um legal que, credenciado, será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório. 

4.2. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de um licitante. Caso ocorra, 
o primeiro credenciamento prevalecerá e a outra licitante ficará sem representação. 
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4.3. Para fins de credenciamento o representante legal comparecerá à sessão 
pública munido de documento de identidade e documentação relativa ao registro 
comercial, ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrados nos 
órgãos competentes, e, quando couber, documento de eleição dos administradores, 
na forma da legislação aplicável. 

4.4. No ato do credenciamento deverá apresentar, ainda: 

4.4.1. Declaração de credenciamento, Anexo II, outorgando poderes para o 
representante manifestar-se em qualquer fase desta licitação, notadamente 
para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer, 
renunciar ao direito de recorrer, enfim, para representar a licitante em todo e 
qualquer ato inerente à licitação durante a sessão pública e demais fases da 
licitação; 

4.4.2. Procuração, pública ou particular, outorgando poderes para atuar neste 
Pregão, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a 
intenção de recorrer, renunciar ao direito de recorrer, enfim, para representar a 
licitante em todo e qualquer ato inerente à licitação durante a sessão pública e 
demais fases; 

4.4.3. No ato do credenciamento deverá ser entregue ao Pregoeiro a 
declaração de credenciamento ou a procuração e a declaração de habilitação. 

4.5. Na hipótese de os documentos de credenciamento encontrarem-se dentro dos 
envelopes da proposta ou habilitação, poderão ser retirados pelo próprio 
representante que deverá, ato contínuo, lacrar novamente o envelope e zelar, 
durante esse procedimento, pelo sigilo da proposta. 

4.6. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante ou 
membro da equipe de apoio tirar cópia de documentos porventura retirados dos 
envelopes. 

4.7. As licitantes poderão apresentar os documentos em cópia simples que, cotejados 
com os originais, serão declarados autênticos pelo Pregoeiro ou equipe de apoio. 

4.8. O credenciamento encerrar-se-á com a declaração pelo Pregoeiro de não mais 
haver credenciamento a ser realizado, encerrando, assim, essa fase, não sendo 
permitido, a partir deste momento, o ingresso de outros licitantes no recinto com o 
propósito de participar do certame. 

4.9. Após o encerramento da fase de credenciamento ao Pregoeiro dará início ao 
recebimento dos envelopes de proposta e habilitação dos proponentes. 

 

CAPÍTULO 5 – DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de 
preço deverão ser apresentados simultaneamente, em invólucros distintos e 
lacrados, fazendo constar na parte frontal as informações necessárias quanto a 
correta identificação e individualização dos mesmos. 

5.2. O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências a fim 
de esclarecer ou complementar a instrução dos autos, vedada a inclusão de 
documentos ou informações que deveriam ser apresentados no tempo devido. 
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5.3. Os envelopes não abertos durante a sessão pública ficarão sob a guarda do 
Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente lacrados e rubricados pelos presentes à 
sessão pública, até a finalização da licitação. 

5.4. O CAU/BR poderá revogar a licitação até a assinatura do contrato sem que 
caiba ao proponente direito a indenização e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao 
julgamento que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, jurídica, técnica, 
administrativa, regularidade fiscal e trabalhista ou qualquer outra disposição legal ou 
constante do Termo de Referência. 

5.5. Serão admitidas propostas e/ou documentos que apresentem vícios ou erros 
evidentes, de natureza meramente formal, desde que estes não se relacionem a 
questões substantivas ou que sua correção não viole os princípios da isonomia e da 
transparência. 

 

CAPÍTULO 6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. A proposta deverá ser apresentada em original, impressa por qualquer processo 
eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela 
devem constar: 

6.1.1. Ser impressa em papel timbrado com a razão social e carimbo do CNPJ, 
endereço, número de telefone, fac símile, correio eletrônico, código de 
endereçamento postal, data e assinatura do representante legal, banco que 
possui conta, números da agência e conta corrente para efeito de posterior 
pagamento, bem como a qualificação do responsável pela assinatura do 
contrato; 

6.1.2. A especificação do objeto de forma clara, minuciosa e completa; 

6.1.3. A cotação dos preços com base nas especificações técnicas constantes 
do Termo de Referência. Só serão aceitos preços em moeda nacional, em 
algarismos arábicos e por extenso. Em caso de divergência, prevalecerá este 
último; 

6.1.4. Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da data da realização da sessão pública. Caso referido prazo não 
esteja expressamente indicado na proposta será considerado de 60 (sessenta) 
dias. 

6.2. Serão classificadas e consideradas aptas a participar da fase seguinte a licitante 
que ofertar o menor preço e aquelas que apresentarem propostas com preços até 
10% superiores àquela ou, não as havendo, as 3 (três) propostas mais vantajosas 
para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos de valores distintos e 
decrescentes até a declaração de encerramento pelo pregoeiro. 

6.3. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.4. O Pregoeiro convidará as licitantes classificadas, de forma individual e 
sequencial, para apresentarem lances verbais, a começar pelo autor da proposta 
classificada como de maior preço, seguido dos demais em ordem decrescente e 
observado o disposto no item 6.2. 
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6.5. O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta 
escrita de menor preço; os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor. 
 

6.5.1 A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no item 6.5, 
quando convocada pelo Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de 
lances, salvo se a totalidade dos licitantes também não oferecer lance. 

6.6. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo total e 
individual, bem como percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia 
comunicação às licitantes e expressa menção dos critérios na ata da sessão. 

6.7. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão da licitante dos 
demais lances e a manutenção do último valor ofertado para efeito de ordenação de 
preços. 

6.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando não houver mais 
interesse dos participantes em lançar ou extrapolado o limite estabelecido pelo 
Pregoeiro, nos moldes do item 6.6. 

6.9. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a 
classificação final far-se-á pela ordem decrescente dos valores propostos. 

6.10. Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta apresentada 
pela licitante que ofertou melhor preço quanto ao objeto definido neste edital e preço 
apresentado, decidindo motivadamente a respeito. 

6.11. Será considerada como mais vantajosa a proposta da licitante que ofertar o 
menor preço global, observadas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 

6.12. No intuito de obter melhor preço, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com 
a licitante que apresentou a proposta de menor preço. 

6.13. No caso de não se realizarem lances verbais será verificada para fins de 
negociação a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado para a contratação. 

6.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta 
de menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço: 

6.14.1. No caso do item 6.13; 

6.14.2. Se o menor preço apresentado estiver em desacordo com o estimado 
no Termo de Referência; 

6.14.3. Quando encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro vislumbrar a 
possibilidade de redução do valor da proposta classificada em primeiro lugar; 

6.14.4. Se não for aceita a proposta de menor preço; 

6.14.5. A licitante for considerada inabilitada. 

6.15. Se a proposta da licitante detentora do menor preço não for aceitável ou 
desatender às exigências deste instrumento o Pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração da proposta que se 
coaduna com as condições estabelecidas neste edital e passará às fases seguintes, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração da licitante que 
atenda às condições estabelecidas. 
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6.16. Para efeito de adjudicação, a licitante vencedora obriga-se a fornecer, no prazo 
de até 48h (quarenta e oito horas), contado do final da sessão pública, desde que não 
seja possível fazê-lo na própria sessão, a planilha de formação de preço readequada 
aos novos valores unitários e totais, sob pena de aplicação das sanções previstas. 

6.17. A planilha deverá ser encaminhada ao Pregoeiro no endereço: SCS Quadra 2, 
Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401 a 409, CEP 70300-902, 
Brasília (DF). 

6.18. Será desclassificada a licitante que apresentar proposta: 

6.18.1. Que contiver objeto diverso ou insuficiente; 

6.18.2. Não atender às exigências estatuídas neste edital ou Termo de 
Referência; 

6.18.3. Apresentar valores irrisórios ou zeros, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos custos, além de preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis. 

6.19. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Termo de 
Referência ou neste edital. 

 

CAPÍTULO 7 – DA IMPUGNAÇÃO 

7.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste certame, por meio do endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br, 
sob pena de decair do direito, devendo dirigir-se ao Pregoeiro e indicar a modalidade 
de licitação, o número, as razões, além da qualificação do requerente. 

7.2. A apreciação será realizada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, com o auxílio da 
área demandante, na forma e prazos previstos em lei. 

7.3. Acolhida a impugnação e desde que prejudicial ao válido e regular 
desenvolvimento da licitação, será designada nova data para a realização do certame. 

7.4. A impugnação tempestiva não impedirá a licitante de participar da licitação. 

 

CAPÍTULO 8 – DOS RECURSOS  

8.1. Dos atos praticados pelo Pregoeiro cabe recurso devendo, obrigatoriamente, o 
representante credenciado manifestar-se sobre a intenção de interpô-lo no final da 
sessão pública com registro em ata da síntese das razões. 

8.2. O recorrente deverá apresentar as razões recursais na forma escrita, 
protocolada no CAU/BR no prazo de 3 (três) dias, a contar do registro da intenção. 

8.3. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões no prazo comum de 3 
(três) dias, contados do fim do prazo estabelecido no item 8.2, independente de 
interposição antecipada do recurso. 

8.4. O recurso terá efeito suspensivo. 

8.5. Provido o recurso, a invalidação dos atos praticados alcançará apenas aqueles 
insuscetíveis de aproveitamento. 

mailto:licitacao@caubr.gov.br
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8.6. Caso o Pregoeiro julgue improvido o recurso, após a devida instrução,       
submetê-lo-á à consideração da autoridade superior competente a qual proferirá 
decisão definitiva. 

8.7. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados em interpor e 
contra-arrazoar o recurso. 

 

CAPÍTULO 9 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1.O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação.  
9.2.A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 
9.3.O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 
 

CAPÍTULO 10 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O prazo de vigência do contrato resultante desta licitação será contado da data 
de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, prorrogável por até 6 (seis) 
meses, mediante justificado interesse da Administração, conforme previsto no 
Capítulo 7 do Termo de Referência, Anexo I deste instrumento. 
 

CAPÍTULO 11 – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 

11.1. Termo de Referência (anexo I). 

11.2. Modelo de termo de credenciamento (anexo II). 

11.3. Modelo de declaração de habilitação (anexo III). 

11.4. Modelo de declaração de trabalho do menor (anexo IV). 

11.5. Modelo de declaração de idoneidade (anexo V). 

11.6. Modelo de declaração para ME e EPP (anexo VI) 

11.7. Modelo de planilha de preços (anexo VII) 

11.8. Minuta de contrato (anexo VIII). 

 

Brasília (DF), 25 de julho de 2014. 

 

 

JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ 
Gerente Administrativo 

CAU/BR 
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Processo Administrativo nº 93/2014 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. DA JUSTIFICATIVA 
 
1.1. As eleições do CAU/BR / CAU/UF ocorrem de três em três anos, com a 
finalidade de eleger os seus representantes para os mandatos de Conselheiros 
Federais, de Conselheiros Estaduais e seus respectivos Suplentes. 
1.2. Neste ano de 2014, a eleição mobilizará todos os arquitetos e urbanistas 
devidamente registrados no CAU/BR / CAU/UF. A infraestrutura necessária para 
organizar todo o processo eleitoral deve estar condizente com as dimensões 
continentais do País, pois a eleição ocorrerá simultaneamente em todos os Estados 
da República Federativa do Brasil. 
1.3. O planejamento se constitui em peça fundamental para dar coesão e 
consistência às ações que devem ser implementadas na viabilização de todo o 
processo eleitoral, que sistematicamente passa por melhorias contínuas a cada 
pleito. 
1.4. Esta edição das eleições de 2014 destaca alguns avanços visando o aumento 
da representatividade da categoria por meio do voto.  Amplia-se assim, não só a 
divulgação a respeito desse processo notadamente democrático para escolha dos 
Conselheiros, tanto em nível Federal como em nível Estadual, mas também reafirma 
a consolidação do voto em trânsito, esteja o eleitor no Brasil ou em outro país. 
1.5. O termo de referência concebido pelo CAU/BR envolve um conjunto de 
premissas e requisitos necessários que forneçam garantia da execução do processo 
eleitoral, que se dá conforme cronograma descrito no termo de referência do sistema 
automatizado do processo eleitoral. Para tanto, foram estabelecidos os serviços que 
a empresa de auditoria realizará, dentre as quais citamos: a auditoria de código, a 
validação de ambiente operacional, execução de testes de carga e testes, garantias 
de que o voto do eleitor será secreto, único e inviolável e comprovação de códigos 
ao final do pleito. 
1.6. A necessidade de constituição de um serviço de auditoria independente inclui 
tanto necessidade de qualificação técnica especializada para a execução deste 
serviço quanto à obrigação do CAU/BR em conferir transparência e isenção em 
todos os pareceres e procedimentos de auditoria a serem executados durante a 
execução de todo o processo sistematizado das eleições. 
1.7. O CAU/BR deverá buscar um parceiro altamente capacitado para efetuar a 
auditoria e fiscalizar os processos tecnológicos de forma a consolidar o processo 
eleitoral dentro dos atuais conceitos de disponibilidade, confiabilidade e integridade 
da informação. 
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CAPÍTULO 2. DO OBJETO 
 
2.1. O presente termo tem por objeto a realização de PREGÃO PRESENCIAL para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria em 
código fonte de aplicação Web; validação e teste do algoritmo criptográfico e função 
de hash (sequência única de identificação de informação); emissão de parecer 
garantindo que o voto do eleitor é secreto e que seu voto realmente foi computado 
para o candidato escolhido; realização de testes de performance e de stress de 
sistema; validação e testes do ambiente de produção do ponto de vista da 
segurança e confiabilidade; análise de conformidade de prova de conceito de 
soluções propostas de licitantes do sistema eleitoral eletrônico Web. 
 
CAPÍTULO 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
3.1. Para o atendimento do objeto deste termo de referência, os serviços da 
auditoria contratada deverão atender, pelo menos, aos requisitos elencados abaixo: 
3.1.1. Auditoria de códigos: Busca de falhas em aplicação e que poderiam ser 
exploradas por atacantes danificando ou modificando o sistema e o resultado final 
das eleições. Por ser um processo eleitoral que utilizará a rede de computadores 
como base de seu desenvolvimento e uma página Web como camada de 
apresentação, trabalhará fundamentalmente sob a camada 7 do modelo OSI, 
devendo ser realizado o processo de auditoria de segurança de aplicação por meio 
de testes específicos para aplicações Web, incluindo os testes do OWASP TOP 10, 
requisitos do PCI-DSS, ISO27001, dentre outros. Os serviços de Auditoria de 
Aplicação estão divididos em 05 (cinco) fases: 
3.1.1.1. Análise Funcional: realização de estudo geral da aplicação, adquirindo 
uma visão global das funcionalidades. 
3.1.1.2. Análise Técnica: realização de estudo dos módulos que compõem a 
aplicação, determinando como eles se interagem (Ex. objetos distribuídos entre 
diferentes servidores, etc.) e destacando as entradas e saídas do sistema que 
podem ser visíveis desde a Internet. Garantir que cada módulo faz única e 
exclusivamente o que foi especificado de modo a não haverem códigos divergentes 
ou maliciosos que coloquem em risco a integridade, confidencialidade e 
autenticidade dos dados e/ou do sistema de eleição como um todo ou em partes, 
bem como quaisquer outros critérios estabelecidos no presente termo de referência 
de auditoria. 
3.1.1.3. Desenvolvimento de testes: preparação do cronograma de testes de 
aplicação e os tipos de testes que serão executados. Exemplo: scripts que exploram 
transbordamento de dados (buffers overflows) em CGIs que tratam dados de 
entrada, etc. 
3.1.1.4. Aplicação de testes: realização de todo tipo de testes de sistemas, 
tomando nota do seu resultado e, em caso de se obter novas possíveis falhas, 
retorna-se para a fase de desenvolvimento de testes para tentar explorá-las, bem 
como realização de testes previstos na prova de conceito, conforme previsto no 
termo de referência do sistema automatizado para o processo eleitoral e seus 
anexos. 
3.1.1.5. Ambiente de teste - a contratada deverá realizar uma exaustiva revisão nas 
aplicações auditadas abrangendo os seguintes aspectos da segurança da 
informação: 

 Validação de entradas: Injeção (Injection) de código malicioso; criação e 



 

10 
 

alteração de comandos SQL; execução de comandos do sistema operacional; 
execução de comandos e observação de dados em diretórios não permitidos; 
utilização de byte null com a finalidade de alterar os parâmetros de uma Universal 
Resource Locator - URL, etc. 

 Canonização de URL: Ataques que exploram a capacidade de armazenar 
caracteres com múltiplos bytes de codificação Unicode ou outras que permitem 
ocultar ações e ataques que utilizam diferentes possibilidades de codificação de 
URL que aceitam os servidores web. 

 Manipulação de parâmetros: Ataques de modificação de dados enviados entre o 
cliente e a aplicação web no cabeçalho HTTP, requisições de URL, campos de 
formulários e informações armazenadas pelo servidor web no navegador (cookies). 

 Autenticação e Gestão de Sessões: Busca exaustiva de senhas. Ataques 
baseados na falsificação de credenciais reais ou evitando a sua necessidade 
mediante a exploração de dependências existentes no aplicativo ou por meio de 
ataques diretos ao aplicativo. Furto de dados, Interceptação de tráfego e Ataque de 
personificação. 

 Overflows (transbordamentos/sobrecargas): Ataques que permitem a 
execução de código malicioso no Heap (memória estática), na pilha do processo, 
etc.  

 Fugas de Informação: Análise do código fonte para localizar comentários que 
possam ajudar os programadores a incrementar o processo de documentação; 
revisão para descobrir estruturas ou informação de depuração não eliminada; 
descoberta de mensagens e códigos de erro para obter informação de aplicações 
web, sistemas operacionais, bases de dados, etc. 

 Criptografia: Ataques que exploram o uso de algoritmos criptográficos fracos e 
outros baseados na captura de dados cifrados e seu uso para ter acesso à senha 
cifrada ou ao texto plano. 

 Configurações: Ataques que empregam contas de usuário ou do sistema criadas 
por padrão nas implementações, explorando vulnerabilidades de configurações 
deficientes ou a falta de atualização da aplicação web. 

 Exploits: Planejar e executar testes utilizando Exploits que explorem, unicamente 
ou conjuntamente, vulnerabilidades nos seguintes quesitos - Sistema Operacional, 
Banco de Dados, Servidor Web, Protocolos da Rede/Internet, Linguagem de 
Programação, Tecnologias de Criptografia, Firewall, IDS, IPS. 
3.1.1.6. Identificação e análise conclusiva dos itens de log: logs de sistema 
operacional, logs da aplicação, logs do servidor web, logs de Triggers do banco de 
dados, logs da rede, logs do firewall, logs do IDS/IPS, senhas, credenciais, trilha de 
auditoria, rollback. 
 
3.1.2. Validação e Teste do algoritmo criptográfico e função de hash 
(sequência única de identificação de informação):  

 Verificação de padrões de programação segura; 

 Análises de componentes de transmissão  

 Análises de guarda das informações.   
O objetivo deste item é garantir o sigilo da senha do usuário, ou seja, nem mesmo os 
programadores, nem analistas, nem técnicos, nem ninguém, exceto o próprio 
usuário, poderão conhecer a senha de votação dos usuários. 
 
3.1.3. Garantias de premissas do processo eleitoral 
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3.1.3.1. Garantias ao eleitor de que o voto é secreto: O voto é secreto e o sistema 
tem a obrigatoriedade de assegurar o sigilo e inviolabilidade do voto do eleitor. Na 
versão assinada digitalmente não pode existir a possibilidade de rastrear o voto dos 
eleitores, ou seja, não há como associar um voto a um eleitor, os trabalhos de 
auditoria garantem ao eleitor essa premissa. 
3.1.3.2. Garantias ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o 
candidato escolhido: Para o atendimento a esse requisito, a auditoria deverá 
realizar, no mínimo: 

 Serviços de análises com exaustão nos códigos fontes da aplicação assinada 
digitalmente à procura de falhas ou códigos maliciosos que pudessem modificar o 
resultado das eleições. 

 Garantias de que não há nada nocivo que possa manipular o resultado das 
eleições, tanto nos códigos fontes auditados quanto no código no binário assinado 
digitalmente. 

 Certificação de recursos implementados pelo sistema que permita ao eleitor 
confirmar o registro de seu voto e de que seu voto integra o total de votos 
computados. 

 No período anterior e posterior à eleição deve ser feito um check-list de análise do 
ambiente físico de TI, envolvendo hardware, equipamentos de conectividade, linhas 
de comunicação, dentre outros que sejam necessários para garantir a integridade 
dos mesmos. 
 
3.1.4. Testes de performance e stress de sistema 
3.1.4.1. Utilizando ferramentas profissionais o sistema deverá ser estressado a 
125% de sua capacidade nominal de eleitores realizando duas simulações do 
processo eleitoral. Uma simulação da aplicação será em bancada de testes e outra 
simulação da aplicação em ambiente de produção utilizando a internet. 
3.1.4.2. Requisitos: A empresa que desenvolver a aplicação fornecerá os dados 
necessários para os testes de stress do sistema. 
3.1.4.3. A aplicação a ser utilizada para execução dos testes será definida pela 
própria empresa contratada. 
3.1.4.4. Os testes deverão ser efetuados tanto no ambiente de homologação quanto 
no ambiente de produção, cujos horários para execução serão acordados entre as 
empresas de desenvolvimento e de auditoria. 
3.1.4.5. Baseado no Termo de Referência do sistema de eleição é necessário que 
os testes de Análise de Performance cubram: 

 Análise de performance dos bancos de dados (pelo menos 5.000 (cinco mil) 
transações completas por minuto);   

 Análise de performance do servidor de aplicação (votação de 300.000 (trezentos 
mil) eleitores durante o pleito);  

 Análise de performance do sistema operacional;  

 Análise de performance do Firewall / IDS / IPS;  

 Análise de performance dos Equipamentos de Rede (suporte 40.000 (quarenta 
mil) conexões simultâneas);  

 Análise de performance na geração de gráficos, relatórios brutos e relatórios 
gerenciais. 
 
3.1.5. Validação e Testes do ambiente de produção do ponto de vista da 
segurança e confiabilidade: Validação de arquitetura de redes; verificação de 
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hardenização (aplicação de procedimentos de segurança) de servidores de 
aplicação; verificação de hardenização de servidores de banco de dados; verificação 
de sistemas de balanceamento de carga (Load balance); verificação de Firewall de 
Alta disponibilidade (High Avaliability - HA); teste de intrusão e verificação de 
resposta a incidentes; teste de energia elétrica (nobreak e geradores de energia); 
testes de outros itens que de alguma forma provoquem impacto no ambiente em 
produção. 
3.1.5.1. A auditoria poderá, mantidas suas competências e responsabilidades 
contratuais, homologar validações relacionadas à infraestrutura do datacenter por 
meio de certificações obtidas de institutos que regulam serviços de missão crítica, 
tais como: 

 Certificados em vigor, baseados na norma ANSI/TIA 942 ou equivalente que se 
aplica a infraestrutura de um data center, que comprovem que a infraestrutura do 
local de hospedagem da solução automatizada para o processo eleitoral possua: 
capacidade de execução, sem interromper a operação dos serviços contratados, de 
manutenções preventivas e corretivas de forma programada, de conserto, de troca, 
de remoção ou de inclusão de elementos em ambiente de produção, de teste dos 
componentes físicos e lógicos do sistema; mais de uma via de distribuição de 
energia; HVAC, quadros de distribuição, gerador e UPS redundantes; alimentação 
dual para todos os equipamentos de TI; cabeamento estruturado que seja dedicado 
para os serviços contratados; disponibilidade mínima de 99,9% para o dia da 
eleição. 
3.1.5.2. Certificado(s) em vigor, baseados nas normas ISO 9001 e 27002, ou normas 
equivalentes, que comprove(m) a gestão da segurança da informação e da 
qualidade dos processos relacionados à hospedagem e continuidade dos serviços 
mantidos pelo data center. 
 
3.1.6. Comprovação de códigos: Após o término do processo eleitoral, as 
máquinas serão auditadas para conferência e a verificação dos códigos e 
assinaturas (hash) anteriormente identificados, com o objetivo de comprovar que 
não houve qualquer variação ou modificação daquilo que fora verificado na véspera 
imediata à abertura do pleito (antes da realização do certame). 
 
3.1.7. Regulamento Eleitoral do CAU/BR: A Auditoria do Sistema Eletrônico 
Computacional de Eleições em ambiente Web a ser contratado deverá observar a 
Resolução CAU/BR nº 81, de 2014, que trata das Eleições de Conselheiros e 
respectivos Suplentes, de modo a atendê-lo integralmente e observar os requisitos 
previstos para o sistema automatizado para o processo eleitoral, conforme 
apresentado em seu termo de referência e em seus respectivos anexos. A presente 
contratação deve ser efetivada em conformidade com o que determina a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.204, de 5 de 
setembro de 2007, o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2.000, a Lei 10.520, de 17 
de Julho de 2002, e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais 
pertinentes. 

 
 
CAPÍTULO 4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
4.1. A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica englobando todas 
as experiências abaixo enumeradas, prestadas em conjunto ou separadamente, 
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como comprovação e demonstração de execução de serviços de natureza similar ao 
objeto desta licitação, cuja abrangência tenha sido nacional, fornecidos por 
Entidades de Fiscalização do Exercício Profissional, ou assemelhadas, 
comprovando: 
I) Experiência em análise de segurança em códigos-fonte de sistemas; 
II) Execução mínima de 1 processo de auditoria contemplando análise de segurança 
em códigos-fonte de sistemas, em plataforma web, incluindo validação e testes em 
ambiente de produção. Deve ser evidenciado que o sistema auditado tenha 
requerido duas garantias para determinado caso de uso: de sigilo e de unicidade de 
registro. Por exemplo, no nosso sistema esse caso de uso seria o voto; 
III) Experiência em testes de intrusão; 
IV) Que a licitante executou serviços de treinamento em programação segura e 
atendeu satisfatoriamente; 
V) Comprovação que a licitante executou serviços de auditoria em processo eleitoral 
Web para mais de 40.000 (quarenta mil) eleitores utilizando a internet como meio de 
votação e atendeu em forma simultânea ao menos 20 unidades da Federação e 
atendeu satisfatoriamente. Será aceito o somatório de atestados ou declarações 
para comprovar a capacidade técnica, desde que reste demonstrada a execução 
concomitante dos serviços; 
VI) Faculta-se ao licitante a realização de vistoria prévia na sede do CAU/BR, 
oportunizando-lhe a obtenção de detalhes das condições para a execução dos 
serviços e de subsídios para a elaboração do referido plano, não podendo 
posteriormente alegar o desconhecimento das exigências do edital. Caso deseje 
realizar vistoria, esta deverá ser realizada por representante legalmente constituído 
da licitante, em até 2 (dois) dias antes da abertura do certame. A visita deve ser 
marcada com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, com envio da solicitação 
para o e-mail gerad@caubr.gov.br. Após a visita será emitido Termo de Vistoria 
Técnica devidamente assinado pelo representante da licitante e por funcionário do 
CAU/BR. O termo de vistoria deverá ser anexado à proposta da licitante.  
 
CAPÍTULO 5. DA LINGUAGEM DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA E DO 
AMBIENTE OPERACIONAL 
 
5.1. Linguagem das Aplicações: Opção do fornecedor. 
5.2. Controle de Acesso: Controle de privilégios de acesso aos recursos de sistema 
por perfil de usuários. 
5.3. Banco de Dados: a ser definido pelo fornecedor. 
5.4. Servidor de Aplicação: a ser definido pelo fornecedor. 
5.5. Sistema Operacional: a ser definido pelo fornecedor. 
5.6. Ferramenta de relatório: Gerador em PDF (escolha livre da empresa que 
desenvolver o sistema). 
5.7. Páginas HTML com interface com o usuário. 
5.8. Cliente: linguagem Javascript para a validação de campos de formulários HTML 
e para a implementação de detalhes da interface, tais como: operação dos menus 
de navegação e ativação de janelas de listas de valores. 
5.9. Linguagens das aplicações: a serem definidas pelo fornecedor. 
 
CAPÍTULO 6. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

mailto:gerad@caubr.gov.br
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6.1. A contratada, por meio de seu executor técnico devidamente nomeado e 
identificado, deverá promover: 
I) O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativo e 
quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam 
medidas preventivas ou corretivas dos trabalhos, em relatórios formais, nos quais 
deverão ser apontadas as conformidades e as não conformidades. Esses relatórios 
deverão ser apresentados em reunião com a Comissão Eleitoral Nacional do 
CAU/BR, na sede do CAU/BR; 
II) A conformidade de todo o ambiente implantado e do sistema deverá observar as 
exigências previstas e detalhes do objeto do desenvolvimento, bem como estar em 
consonância com o contrato estabelecido com a pessoa jurídica que executar esse 
processo; 
III) O CAU/BR efetuará análise crítica dos relatórios produzidos por todos os 
procedimentos executados pela auditoria contratada, ratificando ou não eventuais 
não-conformidades apontadas e aprovando a aplicação das medidas preventivas ou 
corretivas identificadas como relevantes; 
IV) Para cada uma das vulnerabilidades apontadas nos relatórios a contratada 
deverá descrever a falha encontrada, indicar possível solução e os responsáveis 
pela sua implantação. No caso de ainda inexistir uma solução específica, a 
contratada deverá indicar qual ação deverá ser tomada para que, de forma paliativa, 
o problema seja contornado até que esteja disponível uma solução definitiva. Caberá 
ao CAU/BR decidir pela implementação, ou não, de qualquer sugestão apresentada 
nos relatórios, assumindo a responsabilidade por problemas, que porventura vierem 
a ser causados nos equipamentos e serviços da rede, em função de ter optado por 
não acatar determinada recomendação da auditoria; 
V) Emissão de pareceres circunstanciados, discriminando a execução e a aferição 
dos trabalhos executados em suas diversas fases e sempre que requerido pelo 
CAU/BR. 
 
CAPÍTULO 7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 
 
7.1. Do conhecimento do projeto: A contratada deverá iniciar o levantamento das 
informações e análise das documentações disponíveis para conhecimento do projeto 
em, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato. 
7.2. Da vigência do contrato: O contrato terá vigência da data de sua assinatura 
até o dia 31 de dezembro de 2014, prorrogável por até 6 (seis) meses, mediante 
justificado interesse da Administração. 
7.3. A contratada, por meio de seu executor técnico devidamente nomeado e 
identificado, promoverá: 
I) O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativo e 
quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam 
medidas preventivas ou corretivas dos trabalhos, em relatórios formais, nos quais 
deverão ser apontadas as conformidades e as não conformidades. Esses relatórios 
deverão ser apresentados em reunião com a Comissão Eleitoral Nacional - CEN do 
CAU/BR, na sede do CAU/BR; 
II) Para cada uma das vulnerabilidades apontadas nos relatórios, a contratada 
deverá descrever a falha encontrada, indicar a(s) possível(eis) solução(ões) e o(s) 
responsável(eis) pela sua implantação. No caso de ainda inexistir uma solução 
específica, a contratada deverá indicar qual ação deverá ser tomada para que, de 
forma paliativa, o problema seja contornado até que esteja disponível uma solução 
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definitiva. Caberá ao CAU/BR decidir pela implementação, ou não, de qualquer 
sugestão apresentada nos relatórios, assumindo a responsabilidade por problemas, 
que porventura vierem a ser causados nos equipamentos e serviços da rede, em 
função de ter optado por não acatar determinada recomendação da auditoria. 
 
CAPÍTULO 8. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
8.1. Das condições e vedações 
8.1.1. Poderão participar desta licitação, com exclusividade, as microempresas 
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme disposto no artigo 6º do 
Decreto nº 6204/2007. 
8.1.2 Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a 
todas as exigências estabelecidas, não sendo admitida, seja a que título for, a 
participação de dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive 
familiares, na forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 
8.1.3. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e 
submissão às condições estatuídas nesse edital. 
8.1.4. A licitante deverá comprovar, por meio de contrato ou estatuto social, que 
desempenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame. 
8.1.5. Não será admitida a participação de licitantes declaradas suspensas do direito 
de licitar e/ou contratar com o CAU/BR ou, ainda, declaradas inidôneas, pela 
Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como 
as que estiverem em regime de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou que sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si. 
8.1.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 
inabilitação do licitante. 
 
8.2. Da qualificação técnica 
8.2.1. As participantes devem apresentar no mínimo 01 (um) atestado de 
capacidade técnica, emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, na 
forma tratada no Capítulo 4 deste Termo de Referência. 
 
8.3. Da qualificação econômico-financeira 

8.3.1 As licitantes deverão apresentar balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei que 
comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 
quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

8.3.2 A comprovação da boa situação financeira da licitante poderá ser feita por 
intermédio de documento que demonstre o cálculo dos índices contábeis maiores ou 
iguais a 01 (um) para Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC) a serem extraídos das demonstrações contábeis citadas no item 8.3.1, 
resultante da aplicação das seguintes fórmulas: 

LIQUIDEZ GERAL: 

LG =     Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

             Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 
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SOLVÊNCIA GERAL: 

SG =                          Ativo Total 

         Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 

 

LIQUIDEZ CORRENTE: 

LC = Ativo Circulante 

        Passivo Circulante 

8.3.3 Alternativamente, a licitante que desatender ao disposto nos subitens 8.3.1 e 
8.3.2 deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 
estimado da contratação. 

8.3.4 A licitante deverá apresentar, ainda, a Certidão Negativa de falência 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
8.4. Da regularidade fiscal e trabalhista 
8.4.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF. 
8.4.2. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
8.4.3. Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional do Seguro Social. 
8.4.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou do Distrito 
Federal e Municipal. 
8.4.5. Prova de Regularidade Trabalhista por meio de apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
8.5. Das declarações 
8.5.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e 
sujeitar-se aos termos e condições da licitação. 
8.5.2. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, em atendimento ao estatuído no art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. 
8.5.3. Declaração do proponente que não está suspenso do direito de licitar e não 
tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, 
Estadual ou do Distrito Federal e Municipal. 
 
8.6. Da habilitação jurídica 
8.6.1. Documentação relativa ao registro comercial, ato constitutivo, contrato social 
ou estatuto, devidamente registrados nos órgãos competentes, e, quando couber, 
documento de eleição dos administradores, na forma da legislação aplicável. 
 
 
CAPÍTULO 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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9.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, em especial o 
Capítulo 3 deste Termo de Referência, executando os serviços com eficiência, 
presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos. 
9.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
9.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CAU/BR, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações, indagações e proposições. 
9.4. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, as partes ou etapas do objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
locação. 
9.5. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos 
administrativos do CAU/BR. 
9.6. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem vitimados seus 
empregados, qualquer que seja o local da prestação dos serviços no momento em 
que acontecerem tais eventos, prestando-lhes os atendimentos devidos. 
9.7. Os encargos decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Termo de 
Referência, inclusive trabalhistas, previdenciários e fiscais, são de responsabilidade 
da Contratada eximindo o CAU/BR de quaisquer vínculos trabalhistas. 
9.8. Informar ao CAU/BR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração 
social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa. 
9.9. Pagar todos os tributos, taxas e emolumentos, Federais, Estaduais ou do 
Distrito Federal e Municipais, inclusive encargos sociais, previdenciários, securitários 
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de 
Referência, ficando desde logo estabelecido que o CAU/BR nada deverá quanto a 
tais encargos vez que já estão incluídos no preço total da contratação, à exceção 
dos tributos de natureza direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o 
licitante, não devendo ser repassados ao CAU/BR. 
9.10. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos seus empregados utilizados 
na execução dos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários 
respectivos, e por tudo mais que, como empregadora, deva responder. 
9.11. Notificar seus empregados contratados para a execução do objeto do contrato, 
que direta ou indiretamente não terão relação de emprego com o CAU/BR, e deste 
não poderão demandar quaisquer pagamentos, ficando desde logo estabelecido que 
na hipótese de ajuizamento de reclamações trabalhistas movidas contra o CAU/BR a 
contratada figurará como litisconsórcio passivo e assumirá todas as 
responsabilidades empregatícias e remuneratórias. 
9.12. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por seu 
pessoal durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CAU/BR. 
9.13. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 
seus profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos do 
CAU/BR e de terceiros, a título de culpa ou dolo, providenciando a correspondente 
indenização. 
9.14. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável. 
9.15. Permitir que o CAU/BR promova a fiscalização e o gerenciamento do contrato, 
ficando estabelecido que o fiscal terá plena autoridade para determinar a paralisação 
dos trabalhos por motivos de ordem técnica, segurança, indisciplina, bem como 
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requerer à contratada a substituição de empregados se os serviços não estiverem 
sendo bem conduzidos e/ou executados. 
9.16. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que 
sejam exigências estabelecidas neste Termo de Referência, no edital, 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. 
9.17. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza 
impostas ao CAU/BR em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição estabelecida neste Termo de Referência, no edital, no contrato, em 
dispositivo legal ou regulamento. 
9.18. 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 global 
do contrato. 
 
CAPÍTULO 10. DAS OBRIGAÇÕES DO CAU/BR 
 
10.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pela contratada e necessários ao desenvolvimento das 
atividades relativas às obrigações assumidas. 
10.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração dos serviços nos prazos e 
condições pactuados neste Termo de Referência. 
10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de agente 
designado, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 
10.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, 
quando executados a contento e aceitos. 
10.5. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
10.6 O CAU/BR não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de 
responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam quais forem. 
10.7. O CAU/BR poderá reter pagamentos equivalentes a quantias suficientes à 
garantia de eventuais indenizações trabalhistas, até o trânsito em julgado das 
respectivas sentenças, sendo que a contratada ressarcirá o CAU/BR de quaisquer 
despesas que vier a ser condenado a pagar, bem como reter valores a fim de 
restituir eventuais danos causados em razão de descumprimento de quaisquer 
obrigações decorrentes do contrato. 
 
CAPÍTULO 11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que trata 
este Termo de referência correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 – Consultoria em Auditoria e Perícia 
Centro de Custo: 2.01.07.001 – Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão 
Eleitoral Nacional 
 
CAPÍTULO 12. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será realizado após a apresentação do documento fiscal exigível 
em conformidade com a legislação e discriminando todas as importâncias devidas, 
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além das informações sobre o banco, agência e número da conta corrente da 
contratada. 
12.2. O documento fiscal referido no item 12.1 deverá destacar as retenções 
previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 
legislações pertinentes. 
12.3. Na hipótese de a contratada ser optante do simples, a fim de afastar a 
retenção de tributos, conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB                     
nº 1.234/2012, deverá anexar à fatura declaração assinada pelo representante legal, 
sob as penas da lei. 
12.4. Recebido o documento fiscal exigível, o CAU/BR providenciará sua aferição e, 
após aceitação, efetuará o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura. 
12.5. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a contratada 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o CAU/BR ao 
pagamento de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o 
efetivo pagamento, além da atualização monetária. 
12.6. O CAU/BR reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 
atestação, o produto não estiver de acordo com a especificação exigida. 
12.7. O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal, 
mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de 
documentos hábeis. 
12.8. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento será 
devolvido à contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam sanados os 
problemas. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
quaisquer ônus para o CAU/BR. 
12.9. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço 
não enseja nenhum pagamento à contratada. 
12.10. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

12.11. Os serviços objeto deste Termos de Referência deverão ser recebidos 
provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da entrega do 
Relatório Final, pela CONTRATADA e, quando aprovados e atestados pela 
Fiscalização, serão recebidos definitivamente. 

 
 
CAPÍTULO 13 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Jorge Daniel 
Sette Gutierrez, ou pelos agentes do CAU/BR que venham a ser designados pelo 
Presidente ou pelo Gerente Geral, compreendendo-se no acompanhamento e na 
fiscalização: 

 Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências 
sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 

 Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de 
sua competência; 

 Exigir da contratada todas as providências necessárias à boa execução do 
contrato. 
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CAPÍTULO 14 – DA ESTIMATIVA DE CUSTO 
 
14.1. O valor estimado para a contratação de que trata este Termo de Referência e 
que corresponde ao valor máximo que será admitido na licitação é de R$ 66.533,00 
(sessenta e seis mil quinhentos e trinta e três reais). 
 
CAPÍTULO 15. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
15.1. Além das penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002, em 
caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erro de execução, 
demora na execução, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades: 
a) Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 
ocasionem prejuízos ao contratante; 
b) Multa: 
I) compensatória, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor 
global da proposta, pela recusa em assinar contrato ou documento que o substitua, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas; 
II) moratória, no percentual de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor 
global do contrato, até o 2º (segundo) dia de atraso, quando a contratada, sem justa 
causa, deixar de cumprir qualquer obrigação assumida; 
III) moratória, no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, sobre o valor 
global do contrato, quando, sem justa causa, a contratada ocorrer em atraso 
superior ao 2º (segundo) dia até o 4º (quarto) dia; 
IV) moratória, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato 
quando decorridos mais de 4 (quatro) dias de atraso sem manifestação da 
contratada e/ou sem justificativa aceita pelo CAU/BR, caracterizando total 
inadimplemento. 
15.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento em 
contratar com a Administração, pelo prazo legal. 
15.3. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito, 
ou recolhidas diretamente ao CAU/BR, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
da comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 
15.4. Para aplicação das penalidades previstas, a contratada será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 
15.5. As penalidades previstas neste capítulo são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 
inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 
15.6. A critério do CAU/BR poderão também ser aplicadas as demais penalidades a 
que se referem os arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993. 
15.7. Constituem motivos para rescisão contratual: 
15.7.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais que causem prejuízos ao 
CAU/BR; 
15.7.2. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
15.7.3. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
15.7.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da licitante 
que prejudique a execução do contrato; 
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15.7.5. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pelo Presidente do CAU/BR ou a quem este designar; 
15.7.6. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 
15.7.7. A mudança para a sede definitiva; 
15.7.8. Outras disposições constantes no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.7.9. A rescisão contratual será precedida de fundamentação em processo 
administrativo instaurado para tanto, garantidos a ampla defesa e o contraditório. 
 
 
Brasília (DF), 25 de julho de 2014.  
 
 
 
JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ 
Gerente Administrativo do CAU/BR 
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Processo Administrativo nº 93/2014 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

 

ANEXO II – TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Por meio do presente ato, CREDENCIAMOS o (a) Sr.(a) 
________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), a participar da licitação instaurada pelo 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), na 
modalidade Pregão Presencial nº 7/2014, na qualidade de representante legal da 
__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ___________________, sediada na _____________________, 
representada por _____________________, (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no 
CPF sob o nº _______________, (residência e domicílio), outorgando plenos 
poderes ao credenciado para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção 
de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todo e qualquer ato 
inerente ao certame licitatório em destaque. 

Declaro, sob as penas da lei, tratar-se a licitante de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, (UMA OU OUTRA, CONFORME O CASO) nos termos 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. (CONSTAR ESTE PARÁGRAFO 
SOMENTE SE A LICITANTE FOR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESTE TERMO DE CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER 
ENTREGUE AO PREGOEIRO OU EQUIPE DE APOIO FORA DO ENVELOPE DE 
DOCUMENTAÇÃO. 
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Processo Administrativo nº 93/2014 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

 

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº ___________________, sediada na _____________________, representada 
por _____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) 
da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA que cumpre plenamente os 
requisitos exigidos para habilitação, conforme prescreve o art. 4º, inciso VII, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Presencial nº 7/2014, 
promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), estando 
ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração 
inverídica. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 
PREGOEIRO OU EQUIPE DE APOIO FORA DO ENVELOPE DE 
DOCUMENTAÇÃO. 
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Processo Administrativo nº 93/2014 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº ___________________, sediada na _____________________, representada 
por _____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) 
da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 
Pregão Presencial nº 7/2014, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, não empregando menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 
(dezesseis) anos, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de 
descumprimento ou declaração inverídica. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 
nos termo do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver) 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO. 
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Processo Administrativo nº 93/2014 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº ___________________, sediada na _____________________, representada 
por _____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) 
da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 
Pregão Presencial nº 7/2014,  promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), ser idônea a participar de processo licitatório e contratar com 
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual, do 
Distrito Federal e Municipal, assim como inexistem fatos supervenientes impeditivos 
de habilitação, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de 
descumprimento ou declaração inverídica. 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO. 
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Processo Administrativo nº 93/2014 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

 

ANEXO VI –  PLANILHA DE PREÇOS (PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA = R$ .....   (......) 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENTREGUE AO 
PRESIDENTE DA CPL DENTRO DO ENVELOPE “PROPOSTA DE 
PREÇOS”. 

 

 

 

 

Item Descrição Quantidade 
Preço 

Unitário  
(R$) 

Preço Total 
 (R$) 

1 

Serviços Especializados para prestação de 
serviços de auditoria em código fonte de 
aplicação Web; validação e teste do 
algoritmo criptográfico e função de hash 
(sequência única de identificação de 
informação); emissão de parecer 
garantindo que o voto do eleitor é secreto e 
que seu voto realmente foi computado para 
o candidato escolhido; realização de testes 
de performance e de stress de sistema; 

validação e testes do ambiente de 
produção do ponto de vista da segurança e 
confiabilidade; análise de conformidade de 
prova de conceito de soluções propostas 
de licitantes do sistema eleitoral eletrônico 
Web, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência, parte integrante e 
inseparável do Edital de Pregão Presencial 
nº 7/2014. 
 1   R$ 
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Processo Administrativo nº 93/2014 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

 

 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME E EPP 

 

 

 (Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por 

seu representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, 

estado civil, profissão, RG, CPF , endereço domiciliar), DECLARA, sob as penas da 

lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME ou 

Empresa de Pequeno Porte – EPP perante (Receita Federal e/ou Secretaria da 

Fazenda do Estado), assim entendida por preencher os requisitos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, do art. 6º do Decreto nº 6.204/2007 e, ainda, por 

praticarem atividades pertinentes ao objeto licitado, comprometendo-se a informar, 

de imediato, caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, nos 

termos da lei. 

 

Data, 

 

Assinatura 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 
PRESIDENTE DA CPL FORA DO ENVELOPE DE  DOCUMENTAÇÃO. 
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Processo Administrativo nº 93/2014 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAU/BR N° XX/2014 

 

DAS PARTES: 

I - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), 
autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXXX, com sede no XXXX, em 
Cidade, Estado, CEP XXXX, representado neste ato pelo 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 resultado do Pregão Presencial nº 7/2014, Processo n° 
93/2014, celebrar o presente contrato de prestação dos serviços de Auditoria de 
Software para as Eleições de 2014 do CAU/BR e dos CAU/UF, na forma e 
especificações constantes no Termo de Referência anexo ao Edital do certame, o 
que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente contrato é firmado com amparo na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 6204/2007 e, 
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, e ainda, no resultado da licitação promovida 
pelo CAU/BR, por meio do Pregão Presencial nº 7/2014 - Processo CAU/BR n° 
93/2014, realizada em xx de xxx de 2014, homologado por Despacho de dd de mm 
de 2013, do Presidente do CAU/BR, ou dos Gerentes Geral, Financeiro e/ou 
Administrativo do CAU/BR, na forma da Portaria Normativa CAU/BR nº 24, de 2014, 
ficando todos os atos fazendo parte integrante e inseparável do presente contrato, 
independente de transcrição, compreendendo-se: 

a) Edital de Pregão Presencial nº 7/2014; 

b) Termo de Referência; 

c) Proposta de Preços da CONTRATADA; 
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d) Demais anexos e elementos constantes do Processo Administrativo nº 
93/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de auditoria em 
código fonte de aplicação Web; validação e teste do algoritmo criptográfico e função 
de hash (sequência única de identificação de informação); emissão de parecer 
garantindo que o voto do eleitor é secreto e que seu voto realmente foi computado 
para o candidato escolhido; realização de testes de performance e de stress de 
sistema; validação e testes do ambiente de produção do ponto de vista da 
segurança e confiabilidade; análise de conformidade de prova de conceito de 
soluções propostas de licitantes do sistema eleitoral eletrônico Web, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante e inseparável 
deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto deste 
Contrato, o valor global de R$ XX (por extenso), conforme Termo de Referência, 
Anexo I do Edital.  

3.2. Os pagamentos ocorrerão de acordo com o Capítulo 12 do Termo de 
Referência, Anexo I do Edital. 

3.2.1. Os serviços de que tratam o item 3.1 desta Cláusula deverão ser recebidos 
provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da entrega do 
Relatório Final, pela CONTRATADA e, quando aprovados e atestados pela 
Fiscalização, serão recebidos definitivamente. 

3.3. Os pagamentos só serão efetuados, em favor da CONTRATADA, com relação a 
serviços efetivamente prestados e após atestados pelo Fiscal do Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes desta contratação correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 – Consultoria em Auditoria e Perícia 
Centro de Custo: 2.01.07.001 – Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão 
Eleitoral Nacional. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. O contrato terá vigência da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 
2014, prorrogável por até 6 (seis) meses, mediante justificado interesse da 
Administração. 

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

6.1. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e/ou obrigações 
inerentes ao presente instrumento, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa 
autorização da outra, salvo exceções constantes neste Contrato, no Edital ou no 
Termo de Referência. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA TOLERÂNCIA/NOVAÇÃO  
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7.1. 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, mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

8.1. São partes integrantes do contrato, independente de transcrições ou 
referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo n° 93/2014, em cujos autos 
foi promovido o Pregão Presencial nº 7/2014, especialmente o Edital, Termo de 
Referência e Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA. 

8.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes do Termo de 
Referência, em especial os capítulos que tratam do objeto, das especificações 
técnicas, do prazo e condições de entrega, das obrigações da contratada e 
contratante, da aceitação e do pagamento, do acompanhamento e fiscalização 
e das penalidades, que são parte integrante deste Contrato como se transcritos 
estivessem, para todos os fins de direito. 

CLAUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

9.1 O presente ajuste poderá ser alterado, mediante a lavratura de Termo Aditivo, 
conforme previsão legal do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  

10.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. 

E por estarem acordes as partes contratantes, por seus representantes legais 
firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas identificadas. 

Brasília (DF), dd de mm de 20___. 

 
CONTRATANTE: 

 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 
NOMEAR 

Presidente do CAU/BR 

 

CONTRATADA: 
 

NOMEAR 
Cargo 

TESTEMUNHAS: 

Assinatura: 
Nome: 

Assinatura: 
Nome: 

CPF: CPF: 

 


