
 

1 
 

 

 

 

Processo Administrativo nº 131/2014 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

 

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 11 
de setembro de 2014 – horário local. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 10 horas do dia 11 de 
setembro 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; 

http://www.caubr.gov.br/
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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 
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 para fornecimento de sistema eletrônico 
eleitoral via internet, alocação de infraestrutura para sua execução, carga de dados, 
monitoramento das eleições eletrônicas para o pleito de 2014 do CAU/BR / CAU/UF, 
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 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. 

3.2. Fica assegurada a margem de preferência para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, estabelecida no art. 44 da Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006, nos moldes da referida lei e do Decreto nº 6.204, de 2007. 

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. 

http://www.caubr.gov.br/
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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. Após a fase de lances, em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei 
Complementar n.º 123/06, que assegura preferência de contratação como critério de 
desempate técnico, caso a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta de menor preço, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
6.9.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, 
apresentar uma última oferta, necessariamente inferior àquela apresentada pela 
primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 
adjudicado em  seu favor o objeto deste Pregão; 
 
6.9.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

6.11. 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. 

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

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

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

6.15.1. No caso do item 6.13; 

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

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

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

6.15.5. A licitante for considerada inabilitada. 

6.16. 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. 

6.17. 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. 

6.18. 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). 

6.19. Será desclassificada a licitante que apresentar proposta: 

6.19.1. Que contiver objeto diverso ou insuficiente; 

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

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

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

6.21. Aceita a proposta de menor preço, será aberto o envelope de Habilitação, 
contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver  formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
6.22. A Sessão do Pregão poderá ser suspensa, a critério do(a) Pregoeiro(a) e da 
Equipe de Apoio, em virtude do transcurso do tempo ou para a  realização de 
diligências, para fins de esclarecimento. 

 

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 



 

7 
 

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. 

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 

5.1. O contrato decorrente do presente certame terá vigência a contar da data de 
sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, prorrogável por 6 (seis) meses, 
mediante justificado interesse da Administração, conforme previsto no Termo de 
Referência, Anexo I deste instrumento. 
 

CAPÍTULO 11 – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 

mailto:licitacao@caubr.gov.br
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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), 28 de agosto de 2014. 

 

 

JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ 
Gerente Administrativo 

CAU/BR 
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Processo Administrativo nº 131/2014 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

 

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 profissionais arquitetos e urbanistas 
registrados no CAU/BR. 
1.3. 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. 
1.4. O planejamento se constitui em peça fundamental para dar coesão e consistência às 
ações que devem ser implementadas na viabilização de todo o projeto de processo eleitoral, 
que sistematicamente passa por melhorias contínuas a cada pleito. 
1.5. Esta edição das eleições de 2014 destaca alguns avanços visando ao 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 Estadual, mas também reafirma a consolidação do voto em trânsito, 
esteja o eleitor no Brasil ou em outro país. 
1.6. O termo de referência concebido pela Gerência Administrativa requer uma solução de 
TI, que implicará a disponibilidade de módulos operacionais integrados e que oferecem, 
obrigatoriamente: informação aos agentes e usuários envolvidos no processo; níveis de 
acesso ao processo; controle digital dos dados (trafegados, integrados ou processados); 
confirmação e comprovação do voto; encaminhamento de comunicações aos eleitores; 
estatística de dados e processos realizados; ferramenta gerencial dos processos adotados; 
suporte ao eleitor; geração de relatórios estatísticos e gerenciais. 
1.7. As vantagens da realização do processo eleitoral em meio eletrônico podem ser 
apontadas desde a velocidade em que são realizadas a votação e a apuração até a 
transparência na proclamação do resultado final. 
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1.8. O êxito do processo eleitoral do CAU/BR / CAU/UF via internet no pleito de transição 
confere a este projeto grande responsabilidade e um senso crítico da atual Comissão 
Eleitoral Nacional - CEN que busca por melhorias cada vez maiores, consolidando e 
reforçando benefícios que ele já apresenta - transparência, agilidade nos resultados, 
simplicidade dos processos adotados - como também promove a adoção de novos 
processos que impliquem a maior representatividade da categoria neste Conselho. 
1.9. A tecnologia subjacente às eleições do CAU/BR / CAU/UF atenderá aos indivíduos 
envolvidos com a solução dos processos automatizados, sendo capaz de demonstrar 
resultados ou apresentar consultas em tempos reduzidíssimos de acesso. 
1.10. O CAU/BR deverá contratar uma solução em TI que lhe possibilite consolidar seus 
processos eleitorais dentro dos atuais conceitos de disponibilidade de informação com 
presteza e qualidade, facilidade de acesso, tanto aos agentes do processo quanto aos 
usuários interessados, precisão no controle e na tomada de decisões em decorrência dos 
processos realizados, entre outros. 

 
CAPÍTULO 2. DO OBJETO 

Contratação de empresa para fornecimento de serviço de sistema eletrônico 
eleitoral via internet, alocação de infraestrutura para sua execução, carga de dados, 
monitoramento das eleições eletrônicas para o pleito de 2014 do CAU/BR / CAU/UF. 
 
CAPÍTULO 3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

O sistema de controle eleitoral, em ambiente web, deverá abranger os 
módulos abaixo discriminados, os quais estão detalhados no Anexo II do termo de 
referência do sistema automatizado para o processo eleitoral - Especificações 
Técnicas. 

 
3.1. ELEIÇÃO: O módulo “Eleição” deverá ser utilizado para o controle e realização 
do processo eleitoral no dia da eleição. 
3.2. CANDIDATO: O módulo “Candidato” deverá ser utilizado para o controle de 
todos os candidatos a cargos eletivos na eleição. 
3.3. USUÁRIO: O módulo “Usuário” deverá ser utilizado para garantir que os 
usuários do sistema disponham de funcionalidades do seu perfil de acesso. 
3.4. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA: O módulo “Administração do Sistema” deverá 
ser utilizado para possibilitar a configuração, cadastramento e monitoramento de 
todas as informações necessárias para o controle do processo eleitoral. 
3.5. RESULTADOS: O módulo “Resultados” deverá ser utilizado para possibilitar a 
totalização dos resultados por CAU/UF e CAU/BR. 
3.6. ESTATÍSTICAS/RELATÓRIOS: O módulo de “Estatísticas / Relatórios” deverá 
ser utilizado para disponibilizar informações estatísticas (parciais/totais) do processo 
eleitoral, além de relatórios gerencias e finais para homologação do processo 
eleitoral. 
3.7. ITENS DO SERVIÇO: O serviço deverá contemplar os seguintes itens para 
efetivação do objeto: 
 Levantamento dos requisitos necessários para a criação do aplicativo que atenda 
o termo de referência do sistema automatizado para o processo eleitoral e seus 
anexos; 
 Desenvolvimento do sistema de controle eleitoral; 
 Fornecimento de infraestrutura de data center; 
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 Conformação técnico-legal de todo o ambiente de produção necessário para a 
execução do serviço discriminado neste termo de referência, dentre os quais 
citamos: Servidores e Aplicativos/Sistemas; 
 Alocação de sistemas operacionais; 
 Alocação de sistemas gerenciadores de banco de dados; 
 Dispositivos de segurança; 
 Ativos de rede; 
 Alocação de meios de comunicação de dados; 
 Alocação de servidores de aplicação; 
 Alocação de servidores de banco de dados; 
 Alocação de servidores de balanceamento de carga (load balance); 
 Alocação de módulo de segurança de hardware (HSM); 
 Alocação de certificados digitais para servidores de aplicação; 
 Alocação de concentradores (switches); 
 Alocação de firewall, baseado em hardware e software, de alta disponibilidade; 
 Execução de testes funcionais e unitários; 
 Homologações do sistema (aplicativo e infraestrutura); 
 Execução de procedimento de stress do sistema; 
 Emissão de relatórios sobre testes e homologações; 
 Execução de simulação do processo eleitoral; 
 Inicialização do sistema para o pleito; 
 Cadastro de chapas e currículo de candidatos; 
 Cadastro de eleitores; 
 Criação de credenciais; 
 Geração de logins; 
 Emissão de senhas; 
 Acompanhamento do processo eleitoral; 
 Oferecimento de serviço de call center e suporte de segundo nível à equipe de 
call center; 
 Emissão de relatórios estatísticos e de resultados; 
 Fornecimento de bancos de dados contendo relação de eleitores que votaram e 
eleitores que justificaram em 2014; 
 Disponibilidade de acesso aos comprovantes de até a data de vigência do 
contrato objeto deste termo de referência; 
 Encerramento do sistema. 
 
CAPÍTULO 4. DA PROVA DE CONCEITO 
 
4.1. A licitante vencedora submeter-se-á a prova de conceito, conforme descrito no 
anexo II do termo de referência do sistema automatizado para o processo eleitoral. A 
prova de conceito será executada por empresa de auditoria contratada pelo 
CAU/BR. 
4.2. A licitante que for declarada provisoriamente classificada em primeiro lugar por 
apresentar o menor preço global deverá, no prazo mínimo de cinco dias, ou em 
outra data marcada pelo Pregoeiro, apresentar-se na sede do CAU/BR para 
participar da Prova de Conceito, em data e horário agendado. 
4.3. O descumprimento do prazo acarretará a desclassificação da proposta. 
4.4. A prova de conceito será realizada em sessão pública, na sede do CAU/BR, 
devendo iniciar entre 9h da data marcada, e deverá aferir, por meio de 
demonstração, o atendimento a todos os requisitos elencados no Anexo III do termo 
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de referência. O cumprimento dos requisitos será avaliado pela Auditoria e assistida 
por representantes do CAU/BR. 
4.5. Não serão permitidas, após iniciada a prova de conceito, alteração de códigos, 
compilação, correção, update, reconfiguração de serviços, ativação de servidores e 
outros procedimentos que interfiram no desempenho do sistema submetido à prova. 
Caso esse fato seja constatado pela Auditoria, a licitante terá sua proposta 
desclassificada. 
4.6. A Auditoria emitirá parecer conclusivo, após o término da prova de conceito, no 
qual se manifestará sobre o atendimento do conjunto de requisitos relacionados no 
Anexo III do termo de referência, e será encaminhada ao Pregoeiro que procederá 
às medidas cabíveis para continuidade do certame. 
4.7. Se a licitante não demonstrar o atendimento da totalidade das funcionalidades 
requeridas no Anexo III do termo de referência, a proposta será desclassificada, 
devendo ser chamada a próxima licitante, de acordo com a ordem de classificação 
de menor preço global, concluída a etapa de lances, para realização da Prova de 
Conceito, nas mesmas condições estabelecidas para a primeira colocada. 
4.8. O Pregoeiro considerará como vencedora a licitante que apresentar o MENOR 
PREÇO GLOBAL e que for classificada após a realização da Prova de Conceito. 
4.9. A licitante deverá arcar com todos os custos necessários à execução da Prova 
de Conceito, sem que sobre tais custos incidam quaisquer direitos ou indenizações 
caso a licitante não seja considerada apta à etapa seguinte da licitação. 
 
CAPÍTULO 5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 
 
5.2. Conhecimento do Projeto: A licitante 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 e/ou publicação do contrato no Diário 
Oficial da União. 
5.3. Prazo de vigência do contrato: O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 
o dia 31 de dezembro de 2014, prorrogável por 6 (seis) meses, mediante justificado 
interesse da Administração. 

5.4. Prazo para entrega dos serviços: Os serviços/módulos do sistema deverão ser 
entregues em conformidade com o cronograma de atividades a ser elaborado entre 
as partes. 
5.5. Local de entrega: A apresentação dos serviços será na sede do CAU/BR – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 
 
CAPÍTULO 6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.1. A licitante deverá apresentar atestado 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, fornecidos por 
Entidades de Fiscalização do Exercício Profissional, ou assemelhadas, 
comprovando: 
I) Comprove e demonstre a execução de serviços de natureza similar ao objeto 
desta licitação cuja abrangência tenha sido nacional e por meio da internet, em 
Entidades de Fiscalização do Exercício Profissional, ou assemelhadas, de forma 
satisfatória; 
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II) Comprove a quantidade esperada de eleitores, em execução de serviços de natureza 
similar ao objeto desta licitação em Entidades de Fiscalização do Exercício Profissional, ou 
assemelhadas, por meio da internet, com efetivação mínima de 40.000 (quarenta mil) votos 
no período de 20 horas ininterruptas; 
III) Comprove que forneceu aplicação web de missão crítica para a internet; 
IV) Comprove que implementou sistema com banco de dados redundante; e 
6.2. 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 e 
telefone/e-mail para contato. 
6.3. 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 7. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1. O CAU/BR, através de seus executores técnicos devidamente nomeados e 
identificados, promoverá: 
7.1.1. 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 
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, na sede do CAU/BR, cujo conteúdo será 
lavrado em ata; e 
7.1.2. O recebimento, o ateste dos serviços e o encaminhamento das notas fiscais/faturas 
para pagamento no prazo estabelecido. 
7.2. O recebimento provisório do objeto contratual, decorrente do presente certame, se 
dará em até 3 (três) dias antes da data marcada para realização das Eleições de que trata o 
presente Termo de Referência. O recebimento definitivo ocorrerá até o dia 11 de 
dezembro de 2014, desde que devidamente recebida e atestada a prestação dos serviços. 

 
CAPÍTULO 8. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
8.1. Caberá à CONTRATADA: 
8.1.1. Cumprir fielmente as cláusulas integrantes do Edital de Licitação. 
8.1.2. Prestar os serviços com qualidade, eficiência, presteza, sigilo, ética e pontualidade, 
em conformidade com os termos do Edital e com o que for declarado na proposta vencedora 
que exceda e não prejudique o que for especificado no edital. 
8.1.3. Executar as cláusulas contratuais do Contrato, tanto quantitativamente quanto 
qualitativamente, garantindo a conformidade dos serviços com o objeto do Edital de 
Licitação, prestando as informações cabíveis quando forem constatadas não-conformidades 
com as respectivas cláusulas. 
8.1.4. Identificar e anotar em formulários apropriados as não-conformidades existentes na 
execução das cláusulas do Contrato, as falhas ou defeitos ocorridos durante a prestação 
dos serviços, as providências e soluções adotadas, informando por escrito ao gestor do 
contrato do Contratante. 

mailto:gerad@caubr.gov.br
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8.1.5. Garantir o pleno cumprimento do Contrato, praticando as melhores técnicas 
administrativas e operacionais na execução dos serviços, adotando e implementando as 
orientações fornecidas pela fiscalização do Contratante. 
8.1.6. Executar os serviços com a carga horária semanal definida no Termo de Referência. 
8.1.7. Elaborar cronograma de trabalho, em comum acordo com o Contratante, fixando os 
dias e horários para a execução dos serviços. 
8.1.8. Emitir mensalmente ao Contratante relatório, impresso e em meio magnético, 
contendo a quantidade de horas e serviços executados/entregues, bem como as 
providências a serem tomadas, caso necessário informando também, no mínimo, data e 
hora de início e fim do atendimento, solicitação, solução dada, tipo de atendimento, horas 
gastas, pessoas envolvidas, etc. 
8.1.9. Entregar os serviços ao Contratante em total acordo com as cláusulas contratuais, 
com os respectivos documentos legais, nos quais fique descrito o que foi executado, os 
quantitativos fornecidos, a qualidade e as respectivas características técnicas relevantes. 
8.1.10. Realizar todos os testes, provas ou inspeções requeridas pela Fiscalização do 
Contratante que possibilitem verificar a qualidade, a confiabilidade, a solidez, a garantia, a 
segurança e as especificações constantes no Edital de Licitação. 
8.1.11. Acatar os resultados dos testes, provas ou inspeções realizadas a pedido do 
Contratante, providenciando na maior brevidade os reparos, os ajustes e/ou as substituições 
necessárias ao bom cumprimento deste Edital. 
8.1.12. Responsabilizar-se pelo total controle do sistema, coibindo tentativas de fraude e 
quaisquer danos ao Contratante. 
8.1.13. Responsabilizar-se pelo sigilo das informações mantidas no Banco de Dados do 
Sistema, sendo vedada a utilização para fins diferentes do expressamente descrito no edital 
e contrato, bem como a comercialização das mesmas. 
8.1.14. Informar imediatamente ao Contratante, quando da observância da tentativa de 
fraudes e/ou quebra de sigilo de informações do Sistema, por meio de relatórios. 
8.1.15. Executar tarefas e auxiliar a equipe de projeto do Licitante, na plataforma 
tecnológica necessária, através do esclarecimento de dúvidas, orientações e fornecimento 
de informações. 
8.1.16. Apresentar as notas fiscais/faturas ou documentos equivalentes preenchidos com 
informações identificadoras dos serviços prestados e o montante para pagamento no prazo 
contratado, após aceitação dos serviços fornecidos à equipe técnica do Contratante. 
8.1.17. Acatar a notificação emitida pelo Contratante quanto ao não atendimento de 
cláusulas contratuais firmadas, quanto a providências técnicas e/ou administrativas 
anteriormente informadas e não atendidas, quanto a responsabilidade por descumprimento 
do Contrato e respectivas penalidades. 
8.1.18. Esclarecer por escrito os fatos apontados como motivadores da notificação, suas 
causas, suas consequências e as implicações legais, ao gestor do contrato do Contratante 
que acatará ou não as justificativas apresentadas. 
8.1.19. Providenciar, no mais breve espaço de tempo, a regularização das cláusulas 
contratuais não cumpridas, das solicitações de garantia, reparo, assistência técnica ou 
substituição, anteriormente notificadas. 
8.1.20. Refazer os serviços/módulos, sem ônus ao Contratante, tantas vezes quantas 
necessárias, sempre que apresentarem incompatibilidade com o serviço descrito no Edital 
de Licitação ou em desacordo com as orientações apresentadas pela Fiscalização do 
Contratante. 
8.1.21. Arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, 
provocados por imperícia, ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos envolvidos na execução dos serviços, respondendo também pelo ônus decorrente 
de sua culpa ou dolo, na prestação dos serviços, o que não exclui nem diminui a 
responsabilidade pelos danos que forem constatados, independentemente do controle e da 
fiscalização exercidos pelo Licitante. 
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8.1.22. Apresentar, independente de solicitação formal do Contratante, os documentos 
próprios que comprovem as respectivas regularidades jurídicas, fiscais e trabalhistas, assim 
como, a qualificação da respectiva equipe técnica, no ato da assinatura do Contrato ou 
quando solicitado pelo gestor do Contrato. 
8.1.23. Manter todas as condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação 
técnica, que ensejaram a sua contratação, devidamente atualizadas, durante toda a vigência 
do Contrato, sob pena de retenção dos valores, até sua regularização, sem ônus para o 
Contratante, bem como a aplicação das demais penalidades. 
8.1.24. Informar por escrito o nome dos técnicos que representarão a Licitante nas 
instalações do Contratante na vigência do Contrato, informando nome, número de telefone e 
e-mail do responsável pelos serviços, a fim de atender as solicitações do Contratante, 
devendo o responsável indicado reunir-se mensalmente, durante a vigência do contrato, em 
data estipulada pelo Contratante ou quando solicitado em caráter emergencial. 
8.1.25. Prover mão-de-obra qualificada para a prestação dos serviços, conforme 
determina a legislação trabalhista vigente, atendendo aos requisitos mínimos exigidos no 
Termo de Referência. 
8.1.26. Informar por escrito ao Contratante, com antecedência de 10 (dez) dias, qualquer 
mudança que ocorra com a equipe alocada, devendo todo profissional substituto atender 
aos requisitos mínimos descritos no Termo de Referência. 
8.1.27. Cumprir os prazos estabelecidos no Edital, sob pena de aplicação de multa e 
demais cominações pelo Contratante. 
8.1.28. Reproduzir quaisquer manuais e demais documentos técnicos e informativos 
escritos que descrevam os serviços prestados e disponibilizá-los ao Contratante. 
8.1.29. Apresentar nota fiscal, licenciamento ou documento equivalente sobre todos os 
produtos e serviços utilizados para a execução do objeto desse Termo de Referência que 
confiram à Licitante o seu direito de uso. 
8.1.30. Não atribuir ao Contratante qualquer ônus ou responsabilidade, quer pela via 
administrativa ou judicial, pelas obrigações oriundas da execução do objeto do presente 
Contrato. 
8.2. Caberá ao Contratante: 
8.2.1. Fazer cumprir fielmente as cláusulas integrantes do Edital de Licitação. 
8.2.2. Administrar, coordenar, orientar, definir e fiscalizar a execução do contrato, sob os 
aspectos qualitativo e quantitativo, verificando a conformidade dos serviços prestados com o 
objeto do Edital de Licitação, anotando em registros próprios as atividades que devem ser 
corrigidas, sanadas, respondidas, complementadas ou refeitas. 
8.2.3. Garantir o pleno cumprimento do contrato, orientando e definindo as atividades 
pertinentes e necessárias que devem ser realizadas pela Licitante vencedora. 
8.2.4. Orientar a Licitante vencedora indicando as melhores técnicas a serem praticadas 
durante a realização dos serviços, a metodologia recomendável, a norma e/ou a legislação 
técnica aplicável, as normas de conduta praticadas internamente, dirimindo eventuais 
dúvidas na prestação dos serviços, por intermédio de parecer técnico específico expedido, 
garantindo o pleno cumprimento deste contrato. 
8.2.5. Zelar pelo cumprimento dos padrões definidos entre as partes, determinando a 
proponente refazer os serviços, sem ônus à Licitante, tantas vezes quanto necessárias, 
sempre que apresentarem incompatibilidade com o serviço contratado. 
8.2.6. Receber os serviços prestados pela Licitante vencedora, os respectivos documentos 
legais e descritivos, identificando a quantidade, a qualidade e as não-conformidades destes 
com o Edital de Licitação, registrando essas informações em documento apropriado, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
8.2.7. Fiscalizar, realizar testes, inspeções, perícias ou os meios necessários que permitam 
verificar a qualidade, a confiabilidade, a garantia, a segurança e a fidedignidade dos 
serviços adquiridos com as exigências e as especificações constantes no Edital de 
Licitação. 
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8.2.8. Atestar o recebimento dos serviços adquiridos mediante o aceite formal, 
encaminhando as notas fiscais/faturas para pagamento no prazo contratado, desde que os 
serviços atendam os requisitos do Edital de Licitação, conforme aprovação da Fiscalização 
do Contratante. 
8.2.9. Informar à Licitante vencedora o aceite dos serviços adquiridos ou a recusa dos 
mesmos, por escrito, descrevendo os fatos que motivaram a decisão do Gestor do Contrato 
e as providências a ser(em) tomadas sem ônus para o Contratante. 
8.2.10. Notificar a Licitante vencedora quanto ao não atendimento de cláusulas 
contratuais por ela firmadas com a Contratante, quanto a providências técnicas e/ou 
administrativas anteriormente informadas e não atendidas prontamente por ela, quanto a 
responsabilidade por descumprimento do Contrato e respectivas penalidades, quanto a 
irregularidades constatadas na prestação dos serviços. 
8.2.11. Avaliar os relatórios de entrega, total ou parcial, dos serviços prestados, emitidos 
pela Licitante vencedora ou, quando houver, os relatórios técnicos que descrevam a 
implantação, a metodologia, as alterações, as técnicas adotadas, as adequações ou que 
levantem questionamento técnico, respondendo-os com aceite ou recusa e/ou naquilo que 
for pertinente. 
8.2.12. Reter o pagamento do Contrato, no todo ou em parte, pelo tempo necessário às 
devidas correções, caso a Licitante não cumpra com qualquer das cláusulas contratuais 
firmadas ou não atenda as solicitações de garantia, reparo, complementação, assistência 
técnica ou de refazer, anteriormente notificadas. 
8.2.13. Fiscalizar os documentos que comprovem as regularidades jurídicas, fiscais e 
trabalhistas da Contratada e a qualificação de sua equipe técnica, solicitando os originais 
quando julgar necessário. 
8.2.14. Autorizar formalmente a entrada dos funcionários da Licitante vencedora, 
devidamente identificados, garantindo a execução plena do objeto do Contrato. 
8.2.15. Providenciar as condições solicitadas pela Licitante vencedora garantindo os 
meios necessários à boa execução dos serviços, ao êxito dos treinamentos de mão de obra 
em técnicas específicas, quando contratados, e, conforme conveniência do Contratante, 
disponibilizar as instalações físicas ou os equipamentos de apoio quando requisitados e não 
previstos como obrigação daquela no Edital de Licitação. 
8.2.16. Respeitar as prestações de serviços que sejam protegidas por legislação 
específica de autoria intelectual e/ou que sejam concedidos por licenças de uso, séries ou 
versões, como softwares e similares, utilizando-os nas condições estabelecidas em Contrato 
e mediante expressa autorização do autor. 
8.2.17. Efetuar o pagamento conforme especificado no Edital de Licitação. 
8.2.18. Analisar os relatórios e os módulos desenvolvidos, em até 2 (dois) dias úteis, após 
a entrega pela proponente, emitindo parecer informando à mesma, acerca da aprovação ou 
reprovação dos serviços apresentados. 

 
CAPÍTULO 9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1. As propostas de preços deverão ser digitadas e impressas, em uma via, com 
suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal 
da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito 
dos demais licitantes, nem qualquer prejuízo à Administração ou não impedirem a 
exata compreensão de seu conteúdo. Deverão constar: 
9.1.1. Nome, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone e fax da empresa 
proponente; 
9.1.2. Nome, número do CPF e cargo do representante legal da empresa; 
9.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a entrega dos envelopes; 
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9.1.4. Dados bancários da empresa, com o número de conta corrente e agência; 
9.1.5. 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. 

 
CAPÍTULO 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1. 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. 
10.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
10.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CAU/BR, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações, indagações e proposições. 
10.4. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, as partes ou etapas do objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
locação. 
10.5. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos 
administrativos do CAU/BR. 
10.6. 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. 
10.7. 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. 
10.8. Informar ao CAU/BR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 
alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa. 
10.9. 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. 
10.10. 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. 
10.11. 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. 
10.12. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por 
seu pessoal durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CAU/BR. 
10.13. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 
seus profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos do 
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CAU/BR e de terceiros, a título de culpa ou dolo, providenciando a correspondente 
indenização. 
10.14. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável. 
10.15. 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 requerer à contratada a substituição de empregados se os serviços não 
estiverem sendo bem conduzidos e/ou executados. 
10.16. 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. 
10.17. 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. 
10.18. 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 11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – CAU/BR 
 
11.1. 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. 
11.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração dos serviços nos prazos e 
condições pactuados neste Termo de Referência. 
11.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de agente 
designado, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 
11.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, 
quando executados a contento e aceitos. 
11.5. 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. 
11.6 O CAU/BR não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de 
responsabilidade das obrigações assumidas pela contratada, sendo-lhe vedada a 
subcontratação de serviços. 
11.7. 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 12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que trata 
este Termo de referência correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.017 – Aquisição de Sistemas/Programas (software) 
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Centro de Custo: 2.01.07.001 – Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão 
Eleitoral Nacional 
 
CAPÍTULO 13. DOS CUSTOS ESTIMADOS 
 
13.1. O valor estimado para atender as despesas com a contratação, objeto do 
presente termo de referência é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Sobre 
o valor já incidem impostos, taxas e demais despesas que, direta ou indiretamente, 
tenham relação com objeto deste Termo de referência. 
 
CAPÍTULO 14. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
14.1. O pagamento será realizado após a apresentação do documento fiscal exigível 
em conformidade com a legislação e discriminando todas as importâncias devidas, 
além das informações sobre o banco, agência e número da conta corrente da 
contratada. 
14.2. O documento fiscal referido no item 14.1 deverá destacar as retenções 
previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 
legislações pertinentes. 
14.3. 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. 
14.4. O pagamento ocorrerá mediante apresentação do documento fiscal exigível ao 
CAU/BR, que providenciará sua aferição e, após aceitação, efetuará o pagamento 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da respectiva nota 
fiscal/fatura, de acordo com o seguinte cronograma de execução de  serviços: 
14.4.1. 1º parcela – 40% (quarenta por cento) do valor: após a publicação inicial do 
site e recebimento provisório, que se dará até 6 de outubro de 2014; 
14.4.2. 2ª parcela – 30% (trinta por cento) do valor: após a aprovação do sistema, 
pela empresa de Auditoria responsável ; 
 14.4.3. 3ª parcela – 30% (trinta por cento): quando do recebimento definitivo dos 
serviços. 
14.5. 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. 
14.6. 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. 
14.7. O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal, 
mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de 
documentos hábeis. 
14.8. 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. 
14.9. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço 
não enseja nenhum pagamento à contratada. 
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14.10. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 
 
CAPÍTULO 15 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
15.1. 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: 
15.1.1. Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as 
providências sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 
15.1.2. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade 
fora de sua competência; 
15.1.3. Exigir da contratada todas as providências necessárias à boa execução do 
contrato. 
 
CAPÍTULO 16. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
16.1. 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. 
16.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento em 
contratar com a Administração, pelo prazo legal. 
16.3. 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. 
16.4. Para aplicação das penalidades previstas, a contratada será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 
16.5. 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. 
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16.6. 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. 
16.7. Constituem motivos para rescisão contratual: 
16.7.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais que causem prejuízos ao 
CAU/BR; 
16.7.2. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
16.7.3. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
16.7.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da licitante 
que prejudique a execução do contrato; 
16.7.5. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pelo Presidente do CAU/BR ou a quem este designar; 
16.7.6. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 
16.7.7. A mudança para a sede definitiva; 
16.7.8. Outras disposições constantes no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
16.7.9. A rescisão contratual será precedida de fundamentação em processo 
administrativo instaurado para tanto, garantidos a ampla defesa e o contraditório. 
 
CAPÍTULO 17. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
17.1. Das condições e vedações 
17.1.1 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. 
17.1.2. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e 
submissão às condições estatuídas nesse edital. 
17.1.3. A licitante deverá comprovar, por meio de contrato ou estatuto social, que 
desempenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame. 
17.1.4. 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. 
17.1.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 
inabilitação do licitante. 
17.1.6. Não será permitida, para fins deste certame, a participação da empresa 
contratada para auditoria do software eleitoral, com vistas à realização das eleições 
do CAU/BR e CAU/UF. 
 
17.2. Da qualificação técnica 
17.2.1. 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 6 deste Termo de Referência. 
 
17.3. Da qualificação econômico-financeira 

17.3.1. As licitantes deverão apresentar balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei que 
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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. 

17.3.2 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 

 

SOLVÊNCIA GERAL: 

SG =                          Ativo Total 

         Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 

 

LIQUIDEZ CORRENTE: 

LC = Ativo Circulante 

        Passivo Circulante 

17.3.3 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. 

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

 
17.4. Da regularidade fiscal e trabalhista 
17.4.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF. 
17.4.2. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
17.4.3. Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional do Seguro Social. 
17.4.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou do 
Distrito Federal e Municipal. 
17.4.5. Prova de Regularidade Trabalhista por meio de apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
17.5. Das declarações 
17.5.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e 
sujeitar-se aos termos e condições da licitação. 
17.5.2. 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 
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(quatorze) anos, em atendimento ao estatuído no art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. 
17.5.3. 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. 
 
17.6. Da habilitação jurídica 
17.6.1. Documentação relativa ao registro comercial, ato constitutivo, contrato social 
ou estatuto, devidamente registrados nos órgãos competentes, e, quando couber, 
documento de eleição dos administradores e decreto de autorização de empresa 
estrangeira para funcionamento no País, na forma da legislação aplicável. 
 
 
Brasília (DF), 28 de agosto de 2014. 
 
 
 

Jorge Daniel Sette Gutierrez 
Gerente Administrativo - CAU/BR 

 
 
 
 
De acordo. Aprovo o presente Termo de Referência, nos moldes delineados, à vista 
de todo o detalhamento descrito no referido documento e encaminho ao Pregoeiro, 
para as providências devidas quanto à elaboração do edital e demais 
procedimentos. 
 
Brasília (DF), 28 de agosto de 2014.  
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA O 

PROCESSO ELEITORAL 
 
 
1. A LINGUAGEM DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA E DO AMBIENTE 
OPERACIONAL 
 
 Linguagem das Aplicações: Opção do fornecedor 

 Controle de Acesso: Controle de privilégios de acesso aos recursos de sistema por perfil 
de usuários 

 Banco de Dados: a ser definido pelo fornecedor 

 Servidor de Aplicação: a ser definido pelo fornecedor 

 Sistema Operacional: a ser definido pelo fornecedor 

 Ferramenta de relatório: Gerador em PDF (escolha livre da empresa que desenvolver o 
sistema) 

 Páginas HTML com interface com o usuário 

 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 

 Linguagens das aplicações: a serem definidas pelo fornecedor 

 Estimativa do número de linhas de código: 10.000 (dez mil), aproximadamente 

 Mesmo havendo validação em javascript (client-side) dos FORMULÁRIOS HTML, deve 
também haver validação dos DADOS provenientes destes formulários no lado servidor 
(server-side). 

 
2.  MÓDULOS E CASOS DE USOS BÁSICOS DO SISTEMA 
 
2.1  Eleição 
 
O módulo “Eleição” deverá ser utilizado para o controle e realização do processo 
eleitoral no dia da eleição. O módulo deverá ser composto de diversas 
funcionalidades, tais como: 
 Votar, em modelo de cédula conforme o Regulamento Eleitoral 

 Imprimir e/ou gravar a imagem do comprovante de voto; 

 Confirmar registro de voto (somente após o término do pleito); 

 Confirmar voto no total de votos computados (somente após o término do pleito); e 

 Consultar eleitor por nome completo, número de registro profissional ou CPF, 
visualizando as seguintes informações: 

 Nome; 
 CAU/UF de origem; 
 Número de Registro Profissional; e 
 Situação eleitoral. 

 
 
 

 
2.2  Candidato 
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O módulo Candidato deverá ser utilizado para o controle de todos os 
candidatos a cargos eletivos na eleição. O módulo deverá ser composto de diversas 
funcionalidades, tais como: 
 Consultar, escolhido um CAU/UF, candidatos por chapa, cargo, nome, registro 
profissional ou CPF, solicitações de chapa para a CEN, com critérios de pesquisa (iniciando, 
terminando, contendo);  

 Visualizar dados resumidos e completos dos candidatos. 

 
2.3  Usuário 
 

O módulo “Usuário” deverá ser utilizado para garantir que os usuários do 
sistema disponham de funcionalidades do seu perfil de acesso. O módulo deverá ser 
composto por funcionalidades, tais como: 
 Alterar a senha, em caso de necessidade/esquecimento 

 
2.4  Administração do Sistema 
 

O módulo “Administração do Sistema” deverá ser utilizado para possibilitar a 
configuração, cadastramento e monitoramento de todas as informações necessárias 
para o controle do processo eleitoral. O módulo deverá ser composto por 
funcionalidades, tais como: 
 Consultar eleições (painel de acompanhamento da evolução de votantes por CAU/UF) 

 Consultar troca de senha 

 Cadastrar/Alterar/Consultar membros da Comissão Eleitoral Nacional 

 Cadastrar/Alterar/Consultar CAU/UF 

 Consultar / Listar eleitores que votaram 

 Consultar confirmação de voto de eleitor 

 Consultar voto de eleitor no total de votos 

 Rotina para geração de logins dos eleitores 

 Rotina para emissão de senhas prévias dos eleitores 

 Rotina para geração de mala direta de eleitores por CAU/UF ou UF 

 Rotina para que CEN / CAU/BR responda às consultas formuladas pelos eleitores, 
candidatos ou chapas, de acordo com as normas e prazos estabelecidos na Resolução 
Normativa 81/2014 

 Cadastrar/Alterar/Consultar perfil de acesso 

 Cadastrar/Alterar/Consultar usuários do sistema 

 Importar dados dos eleitores aptos de cada um dos 27 (vinte e sete) colégios eleitorais 
(CAU/UF), prevendo a persistência de, pelo menos, os seguintes dados: 

 Nome 
 CPF 
 Logradouro 
 Número 
 Complemento 
 Bairro 
 Cidade 
 CEP 
 UF 
 Número de Registro Profissional 
 Email 
 CAU/UF de origem 
 Hora de votação/justificativa 
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 Data de votação/justificativa 
 IP de origem do voto 

 Gerar login e gerar e remeter senha para eleitor, via SMS ou email, após confirmação 
positiva 

 Cadastrar/Alterar candidatos de cada chapa habilitada, devendo armazenar os seguintes 
dados: 

 Nome do candidato 
 CAU/UF (Sigla) 
 Número de registro profissional 
 Número da chapa 
 Cargo eletivo 
 Tipo de mandato 
 Tempo de mandato (em anos) 

 Cadastrar/Alterar chapa/Substituição de candidatos com emissão de protocolo 

 Registro de candidaturas das chapas, tanto de conselheiros como de representantes 
das Instituições de Ensino, observando os respectivos requisitos do Regulamento 
Eleitoral; 

 Numero da chapa 
 CAU/UF (Sigla) 
 Nome da chapa 
 Responsável pela chapa 
 Descritivo (carta de apresentação) 

 Controlar acesso por meio de definição de privilégios e perfil de usuários 

 Suspender divulgação de resultado (por CAU/UF, por candidatura), conforme decisão 
judicial ou administrativa da CEN – Comissão Eleitoral Nacional. 

 
OBSERVAÇÃO: a data e a hora de registro de candidaturas serão registradas com 
base no horário local da Unidade da Federação. A data e a hora de votação serão 
registradas com base no horário de Brasília/DF. 

 
2.5  Resultados 
 

O módulo “Resultados” deverá ser utilizado para possibilitar a totalização dos 
resultados por CAU/UF/cargo/chapa. O módulo deverá ser composto por 
funcionalidades, tais como: 
 Consultar resultados dos votos por CAU/UF/cargo/ chapa do processo eleitoral eletrônico 

 Totalizar os resultados dos votos por CAU/UF/cargo/chapa 

 Validar/criticar totais de votos com a quantidade de eleitores habilitados em cada CAU/UF 
e no sistema (senha válida) 

 
2.6  Estatísticas / Relatórios 
 

O módulo “Estatísticas/Relatórios” deverá ser utilizado para disponibilizar 
informações estatísticas (parciais / totais) do processo eleitoral, além de relatórios 
gerenciais e finais para homologação do processo eleitoral. O módulo deverá ser 
composto por funcionalidades, tais como:  
 Gerar estatísticas diversas para visualização on-line 

 Totalização por CAU/UF /cargo/chapa 
 Percentual de votos registrados por CAU/UF/cargo 
 Formato gráfico e tabulado 
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 Gerar relatórios PDF 

 Eleitores votantes por CAU/UF /cargo/chapa 
 Resultado por CAU/UF/cargo/chapa 
 Relatórios de informações referentes aos módulos “Administração do 

Sistema” e “Resultados” 
 
2.7  Análise e Levantamento de Requisitos 
 

Esta etapa tem o objetivo de levantar os requisitos e regras de negócio do 
sistema para possibilitar a implementação do modelo de dados do projeto, 
considerando como documento básico para esse trabalho o Regulamento das 
Eleições do CAU/BR / CAU/UF, aprovado pela Resolução Normativa 81/2014, que 
se encontra disponível no site www.caubr.gov.br, a partir de então, denominado 
Regulamento Eleitoral. 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 
 Detalhamento do processo eleitoral atual; 

 Caracterização do voto secreto como norma; 

 Processo de registro de Chapas; 

 Atendimento a Eleitores em relação ao processo de votação; e 

 Realização das Eleições nos 27 (vinte e sete) Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, 
integrantes do CAU/BR / CAU/UF, utilizando-se dos dados cadastrais disponíveis, 
atendendo a: 

 Infraestrutura tecnológica (hardware / software / Comunicação); 
 Verificação e controle do ambiente operacional no data center; 
 Monitoramento integral do processo eletivo no período de 0h00 (zero 

hora) até as 20h00 (vinte horas), horário de Brasília, do dia 05/11/2014; 
 Disponibilidade do sistema eleitoral até o dia 31/12/2014, para emissão 

das listas de votantes e de justificadores, pelo CAU/BR, bem como de 
emissão de comprovantes de voto pelos votantes. 

 
3 REQUISITOS 
 

O processo eleitoral deverá ser baseado em ambiente operacional (sistemas 
básicos, linguagens, bancos de dados, firewall, link de internet, infraestrutura física e 
lógica, certificados, demais recursos de software, hardware e de segurança) que 
atenda aos requisitos inerentes à consecução satisfatória das eleições. 

Devem ser observadas as melhores práticas preconizadas pela Gestão de TI, 
como ITIL no quesito de Infra-Estrutura, e-MAG no quesito de padronização da 
acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro, dentre outros relevantes ao 
contexto do software objeto deste termo de referência. 

Todos os recursos requeridos para a execução do serviço serão custeados 
pela contratada. 
 
4 SEGURANÇA 
 
Os seguintes elementos devem ser garantidos no que se refere à segurança do 
processo: 
 

http://www.caubr.gov.br/
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 Garantia da unicidade do voto com recursos de critica e impedimento de um mesmo 
eleitor votar duas ou mais vezes: 

 Esse processo deve ser feito por meio de realização de assinatura digital 
de cada voto, sendo utilizado um certificado digital único, emitido em nome 
do eleitor, pelo sistema (AC Privada); e 

 Apenas o eleitor deverá ter a posse da chave privada do seu certificado 
digital. 

 Assinatura, pelo sistema, de todos os votos com certificado digital padrão ICP Brasil; 

 Garantia do cômputo de cada voto no total geral dos votos; 

 Criptografia de toda a comunicação entre a estação (computador) utilizada pelo eleitor e 
os servidores onde o voto será armazenado; 

 Checagem da identidade do eleitor (login e senha); 

 Possibilidade de verificar a identidade (login) por meio de utilização de certificado digital 
da ICP Brasil, a exemplo do e-CPF, como meio de autenticação do eleitor no processo 
eleitoral; 

 Um método de desafio criptográfico deve ser implementado para a utilização 
desse certificado digital; e 

 Para fins de auditoria posterior, a assinatura resultante do login com o certificado 
digital deverá ser armazenada e seguir o padrão ICP Brasil. 
 Implementação de mecanismos de segurança de rede para detectar e repudiar ataques 
de negação de serviço (DOS e DDOS) durante o período aberto a votação, evitando a 
indisponibilidade do sistema e consequente impedimento do seu uso por eleitores legítimos; 

 Prover segurança contra ataques de Furto de dados, Interceptação de tráfego, 
Exploração de Vulnerabilidades (de Hardware e Software - Exploits), Ataque de força bruta, 
Ataque de personificação (substituir um dispositivo de rede para induzir outros a se 
conectarem a este, ao invés do dispositivo legítimo). 

 Registro, em arquivo log, dos acessos realizados no módulo de votação, guardando a 
data, hora e endereço do IP utilizado pelo usuário para votar, ou imprimir comprovante de 
voto. Deve-se registrar inclusive as tentativas para acesso ao sistema; 

 Todo registro, no arquivo log, deverá ser assinado digitalmente por certificado 
digital. 
 Instalação de certificado digital, em nome do CAU/BR e fornecido pela contratada para o 
servidor de aplicação; 

 Geração de um par de chaves (pública/privada) para todo o processo eleitoral. 

 A chave privada do processo eleitoral só poderá ser acessível pelos membros da 
Cen – Comissão Eleitoral Nacional; 

 A chave privada será dividida em três partes e distribuídas aos membros da CEN 
/ CAU/BR, sendo necessária a apresentação de no mínimo duas partes para a 
utilização no sistema eleitoral; e 

 Os votos devem ser criptografados com a chave pública do processo eleitoral. 
 Impedimento de acesso às bases de dados que contenham as senhas e credenciais de 
login até o encerramento do pleito; 

 Uso de PreparedStatements ou equivalentes para tratamento prévio dos parâmetros 
passados ao banco de dados como SQL a fim de evitar SQLInjection; 

 Geração das senhas que serão fornecidas para os eleitores, de acordo com os seguintes 
critérios: 

 A senha gerada para um eleitor será única (ou seja, nenhum outro eleitor 
receberá a mesma senha ainda que a chave de login no sistema seja 
diferente); 
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 A senha de cada eleitor ficará armazenada e criptografada na infraestrutura 
que hospedará o sistema, e somente poderá ser utilizada uma única vez 
para votar; 

 Emissão eletrônica, para cada eleitor, de comprovante de votação, informando a data, 
hora e endereço IP utilizado; e 

 O comprovante de votação deverá informar um código, único para cada eleitor, de 
maneira que o mesmo possa verificar no portal do sistema que seu voto foi realmente 
computado.  

 
5 PERFORMANCE 

 
Para atendimento da capacidade de execução do sistema automatizado eleitoral, 
devem ser verificados os seguintes requisitos: 

 
 A infraestrutura utilizada (servidores, equipamentos, sistemas, aplicações, firewall e 
meios de comunicação de dados) deverá suportar, no mínimo, 40.000 (quarenta mil) 
conexões simultâneas; 

 A aplicação deverá realizar pelo menos 5.000 (cinco mil) transações completas por 
minuto; 

 A aplicação desenvolvida deverá possuir tempo de resposta de, no máximo, 2 (dois) 
segundos para cada transação completa; 

 A aferição desse item será feita em ambiente de rede local, por ocasião das validações 
assistidas pela auditoria contratada; 

 O credenciamento do eleitor no site (habilitação para votar mediante digitação de login e 
senha) deverá ocorrer em, no máximo, 1 segundo; 

 O ambiente que operará a solução automatizada das eleições deverá suportar votação 
de 300.000 (trezentos mil) eleitores durante o pleito; e 

 A contratada deverá disponibilizar a aplicação customizada/personalizada em sua versão 
final (versão de produção) para testes e auditoria no máximo, até 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato. 

 
Define-se transação completa o processo: Autenticação do Eleitor, Alteração 

da Senha de Votação, Efetuação do Voto com a nova senha e Emissão de 
comprovante de Votação. 
 
6 DISPONIBILIDADE 
 

A infraestrutura utilizada deverá estar hospedada em data center  que 
atendam aos requisitos de segurança e de performance supracitados e ainda 
comprovem documentalmente: 
 
 Quanto à hospedagem da solução automatizada para o processo eleitoral, 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 
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; 
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 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; e 
 disponibilidade mínima de 99,9% para o dia da eleição. 

 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 27002,  ou normas equivalentes, que comprove(m) a gestão da segurança da informação 
e da qualidade dos processos. 

 Além dos requisitos acima, devem ser identificados os seguintes critérios: 
 A infraestrutura deverá possuir link redundante de pelo menos 32Mbit/s (16+16); 
 A redundância e a alta disponibilidade deverão cobrir todos os componentes, 

especialmente servidores web, firewall, servidores de bancos de dados, HSMs e 
switches; e 

 A aplicação e a infraestrutura que a suportar deverão implementar mecanismo de 
sincronização de relógio, de maneira a garantir que o horário de início e de 
término da votação ocorra de acordo com os tempos e o fuso especificados para 
a eleição. 

 
7 AUDITORIA DA INFRAESTRUTURA E DA APLICAÇÃO 
 
 A aplicação e a infraestrutura serão auditadas pelo próprio CAU/BR ou por empresa 
especializada contratada especificamente para essa finalidade com o objetivo de aferir o 
atendimento das exigências do Edital objeto do termo de referência sistema automatizado 
do processo eleitoral e seus anexos; 

 A Contratada deverá apresentar para a Auditoria, relatório detalhado da aplicação e da 
infraestrutura; 

 A Auditoria analisará: 

 A infraestrutura física do data center; 
 A qualidade dos equipamentos; 
  A conexão entre os equipamentos;  
 A capacidade dos links com a Internet; 
 A aderência da infraestrutura aos requisitos estabelecidos no termo de 

referência do sistema automatizado para o processo eleitoral e seus 
anexos; 

 A aderência ao processo de desenvolvimento definido em pré-projeto; 
 Concepção do código-fonte, conforme estabelecido em levantamento de 

requisitos funcionais e não funcionais; 
 O desempenho do aplicativo; 
 Teste de carga; 
 Atualizações de segurança; 
 Hardenização; 
 Licenciamentos; 
 Integridade de arquivos de log; 
 Em bancos de Dados (SGBDR): Espelhamento; Integridade referencial e 

Assinatura digital dos registros no arquivo de log. 
 

A Auditoria emitirá um relatório formal onde constarão as conformidades e 
não-conformidades em relação ao edital e a este termo de referência. 

O relatório será apresentado em reunião da Comissão Eleitoral Nacional, na 
sede do CAU/BR, cujo conteúdo será lavrado em ata. 
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A CEN poderá, eventualmente, ter conhecimento e deliberar sobre o relatório, 
por e-mail, à Contratada e à Auditoria, com o objetivo de acatar, redefinir e 
estabelecer os procedimentos corretivos ou preventivos que deverão ser 
executados. 

No caso do relatório apresentar alguma não-conformidade em relação ao 
edital ou ao termo de referência as seguintes ações devem ser tomadas: 
 A empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos para sanar as não-
conformidades e disponibilizar a infraestrutura e a aplicação para outro processo de 
auditoria; e 

 Caso as não-conformidades não sejam sanadas nessa oportunidade ou novas não-
conformidades sejam encontradas, a Contratada estará sujeita às sanções previstas no 
Contrato, sem se desobrigar da necessidade de corrigir tais não-conformidades. 

A aplicação, durante sua fase de desenvolvimento / customização, deverá ser 
submetida a testes de carga, conforme roteiro da prova de conceito descrita no 
Anexo II do termo de referência do sistema automatizado para o processo eleitoral. 

Todos os testes e provas previstos nesse termo de referência serão 
acompanhados pela Auditoria. 
 
8 SÍNTESE DE RECURSOS ESSENCIAIS DO OBJETO 
 
8.1. VOTAÇÃO EM AMBIENTE WEB 

 
 Painel de Acompanhamento e de Resultados Finais; 

 Rotinas de Auditoria; 

 Cronograma de execução do projeto ora licitado. 

 Infraestrutura Tecnológica e Ambiente Computacional: 

 A Contratada deverá responsabilizar-se pela alocação dos equipamentos e 
das licenças de todos os programas necessários para a realização do 
objeto; 

 Não será admitida em nenhuma hipótese a utilização de programas não 
licenciados na execução do contrato, estando a Contratada sujeita às 
penalidades previstas em legislação específica; 

 A Contratada deverá comprovar a propriedade do data center ou 
apresentar contrato de locação vigente durante um período de pelo menos 
60 (sessenta) dias anteriores às Eleições e de 30 (trinta) após as Eleições; 

 A Contratada deverá disponibilizar, à Auditoria, acesso físico ou remoto 
aos servidores e serviços, no período em que se fizer necessário; 

 Os acessos deverão ser agendados com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas; e 

 A aplicação deverá dar suporte a: 
 Navegadores Internet Explorer Versão 9 ou superior, Firefox versão 
7.0 ou superior, Chrome 16.0 ou superior, Safari 7.0.3 ou superior; e 
 Marcador HTML a partir da versão 4.01 ou Marcador XHTML a 
partir da versão 1.0. 

 
8.2. OPERACIONALIZAÇÃO 
 
 Disponibilização de equipe técnica para monitoramento do processo; 

 Atendimento aos eleitores em geral durante o período da eleição; e 



 

32 
 

 Monitoramento da consolidação da votação e atendimento a dúvidas referentes ao painel 
de acompanhamento. 

 
8.3. GESTÃO DO PROCESSO INTEGRADO 
 
 Atendimento às ocorrências em tempo real; 

 Monitoramento do tráfego de dados dos CAU/UF; 

 Acompanhamento on-line do Painel Central de Apuração; 

 Plantão da equipe de call center e de técnicos durante todo o período de votação e 
apuração; 

 Registros de ocorrências e respectivos relatórios; e 

 Confirmação de resultados e relatório de pronunciamento formal. 

 
  O Sistema eletrônico computacional de eleições em ambiente web a ser 
contratado deverá observar o Regulamento Eleitoral, de modo a atendê-lo 
integralmente. 
 
9 DESENVOLVIMENTO DOS MÓDULOS 
 
9.1. Os módulos requeridos para o sistema são: 
 

SEQ. MÓDULO 

1 Administração do 
Sistema 

2 Candidato 

3 Eleição 

4 Resultados 

5 Usuário 

6 Estatísticas / Relatórios 

 
 
10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
10.1. As atividades a seguir descritas que antecederem as Eleições deverão ser 
executadas impreterivelmente até o dia 06 de outubro, cabendo à licitante a 
elaboração do respectivo cronograma sequencial de atividades, em conjunto ao 
CAU/BR. O atraso no cumprimento das etapas do cronograma ensejará aplicação 
de penalidade contratual, conforme disposto no Termo de Referência. 
 

1.   Assinatura do Contrato 
2. Análise e Levantamento de Requisitos 

3. Configuração (Ambiente Desenvolvimento / Teste) 

4. Desenvolvimento / Customização dos Módulos 

5. Configuração do Ambiente de Produção 

6. Importação dos Dados (Simulação) 

7. Testes e Homologação do Projeto 

8. Simulação da eleição (em ambiente de homologação) 

9. Ajustes, testes finais e homologação final 

10. Importação dos Dados (Produção) 

11. Realização das Eleições 
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10.2. A data assinalada no item 10.1, retro, poderá sofrer alterações, de comum 
acordo entre o Contratante e a licitante vencedora, desde que tais alterações não 
prejudiquem o andamento e a entrega dos serviços dentro do prazo estabelecido e 
ainda, mediante registro das razões e do novo cronograma, pelo fiscal do contrato. 
 
10.3. Após as eleições, incumbirá à CONTRATADA, ainda, a realização das 
seguintes atividades: 
 

1. Emissão de relação de quem votou  

2. Resultados Finais 

3. Documentação do Projeto 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 
PROVA DE CONCEITO 

 
1 OBJETIVO 
 

A prova de conceito visa verificar se a licitante classificada demonstra sua 
capacidade de atendimento aos requisitos exigidos no edital, devendo comprovar 
um conjunto de capacidades que serão descritas no roteiro abaixo. 

O não comparecimento da licitante na data e horário agendado pelo pregoeiro 
implica a desqualificação para a continuidade no certame. 
 
2 ROTEIRO 
 

Demonstração prática das funcionalidades previstas por meio de procedimento 
automatizado. 
 
2.1 DESEMPENHO 

 
 Gerar um colégio eleitoral com dados fictícios de, no mínimo, 300.000 (trezentos mil 
eleitores). Deverão existir, no mínimo, duas chapas concorrentes em cada unidade da 
federação; 

 Simular uma eleição completa com o colégio eleitoral acima descrito em até 2 (duas) 
horas ininterruptas, com concorrência mínima de 200 eleitores simultâneos; e 

 A simulação deverá: 

 Gerar votos para cada um dos eleitores; 
 Realizar cada transação (votação) de forma completa, incluindo: 

Identificação do Eleitor, Alteração de senha, Votação com a nova senha e 
Emissão de comprovante eleitoral, apresentando as telas de cada 
operação, simulando na íntegra o comportamento do eleitor; 

 Deverá haver, dentre os votos gerados, votos válidos, brancos e nulos para 
todas as chapas; 

 A solução deverá realizar os votos através das mesmas interfaces que 
serão disponibilizadas aos eleitores, ou seja, através de páginas web; e 

 Não será admitida a inserção de votos diretamente no banco de dados, via 
web-services ou outros meios que não sejam páginas web que possam ser 
apresentadas aos eleitores. 

 
2.2 SEGURANÇA 

 
 A solução deverá utilizar certificado de servidor (SSL) para criptografia da conexão com o 
servidor; 

 Ao executar o login, a senha do eleitor não deve trafegar em texto claro entre o browser e 
o servidor, independente do uso de criptografia no canal de acesso (SSL);  

 A solução deverá assinar digitalmente todos os votos realizados conforme as normas 
vigentes da ICP-Brasil (vide DOC-ICP-15 em sua versão mais recente no ato da publicação 
do edital relativo a este termo de referência, publicado pelo ITI). 

 
2.3 DISPONIBILIDADE 
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A solução deve conter pelo menos dois servidores web respondendo o 
mesmo IP. 

 
2.4 DA AFERIÇÃO 
 
 A licitante deverá entregar, antes de iniciar a prova, o resultado esperado para confronto 
com o resultado obtido ao término da prova; 

 A solução deverá possuir interface de usuário (página web) que permita: 

 Recuperar o cadastro de um determinado Eleitor; e 
 Recuperar a assinatura digital do voto de um determinado eleitor. 

 Gerar relatórios assinados digitalmente conforme as normas vigentes da ICP-Brasil para: 

 Mostrar que a base de dados não possuía nenhum voto registrado antes 
do início da simulação da eleição; 

 Mostrar que a base de dados possuía todos os votos registrados no final 
da simulação da eleição; 

 Apresentar o resultado da eleição para ser comparado à base de 
simulação; e 

 A Licitante deve apresentar o projeto do sistema e o modelo de dados do 
sistema, de forma que permita a verificação do sigilo e da unicidade de 
cada voto. 

 
2.5 OBSERVAÇÕES 
 
 Havendo discrepância entre os relatórios apresentados e os resultados esperados ou se 
encontrada alguma não conformidade em relação qualquer um dos requisitos exigidos 
acima, a licitante terá a proposta desclassificada; 

 Todos os equipamentos necessários para a prova de conceito, inclusive acesso a 
internet, serão de responsabilidade da licitante, não cabendo ao CAU/BR o fornecimento de 
qualquer desses recursos; 

 Todos os programas necessários para a prova de conceito serão de responsabilidade da 
licitante, não cabendo ao CAU/BR o fornecimento de nenhum programa; 

 Caberá ao CAU/BR fornecer o local físico e energia elétrica para a prova de conceito; 

 O CAU/BR notificará em tempo hábil o Pregoeiro, para que indique um representante 
para acompanhar o roteiro da prova de conceito; 

 Esta etapa é uma sessão pública e dar-se-á mediante o cumprimento dos demais itens 
do edital que trata deste termo de referência; e 

 Se não aprovado, o pregoeiro dará continuidade ao certame licitatório convocando os 
demais licitantes, por ordem de classificação final da etapa de lances, com o objetivo de 
cumprir os requisitos do termo de referência. 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇO DE CALL CENTER DE SUPORTE DE SEGUNDO NÍVEL 
 
01. OBJETO 
 

A empresa contratada a executar o sistema automatizado para o processo 
eleitoral deverá prestar serviço complementar de auxílio aos eleitores, via telefone, 
e-mail e web chat. 

Esse serviço deverá atender às seguintes condições: 
 Início dos serviços: 20 (vinte) dias antes das eleições, em horário comercial, horário de 
Brasília/DF - atendimento aos eleitores, com carga de trabalho de 8 horas diárias, no 
período das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, de segunda-feira à sexta-feira, com equipe 
formada por 1 pessoa na primeira semana, 2 na segunda e na terceira semanas, 3 na 
quarta semana; 

 Horário especial de atendimento: no dia das eleições, de 0 hora às 20 horas, horário de 
Brasília/DF, com no mínimo 12 atendentes; 

 Disponibilização de página de perguntas mais frequentes, para o serviço de call center 
com roteiros de orientação para operações básicas de análise e configuração de 
navegadores, bem com outras orientações para saneamento de problemas mais comuns; 

 Tempo máximo de espera por chamada: 3 minutos, com mensagem programada para 
indicar a posição do usuário na fila e informando sobre a disponibilidade da FAQ para 
dúvidas mais comuns; 

 Perfil dos atendentes: perfil padrão de atendimento de call center, escolaridade nível 
médio, idioma português, ressaltando que o atendimento deverá ser feito com cordialidade e 
educação. Será apresentado um script sobre as principais dúvidas em relação ao processo 
eleitoral (perguntas e respostas); 

 A contratação dos atendentes será de responsabilidade da contratada e deverá seguir a 
legislação que rege a atividade; 

 A localização do serviço de atendimento será de responsabilidade da contratada, 
devendo atender plenamente aos serviços exigidos; 

 A contratada deverá emitir e fornecer relatórios dos atendimentos, elencando os grupos 
de solicitações, números totais de atendimentos por canal, bem como seus tempos médios 
e totais de atendimentos. 

 
A empresa contratada deverá atender às demandas relativas à 

disponibilidade do serviço e demais orientações sobre o processo eleitoral à sua 
própria equipe de atendimento aos eleitores. Este serviço é comumente denominado 
suporte de segundo nível. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

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 12/2014, 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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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

 

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 12/2014, 
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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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

 

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 12/2014, 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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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

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 12/2014,  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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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

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 

Fornecimento de sistema 
eletrônico eleitoral via internet, 
alocação de infraestrutura para 
sua execução, carga de dados, 
monitoramento das eleições 
eletrônicas para o pleito de 2014 
do CAU/BR / CAU/UF, conforme 
especificações contidas no 
Termo de Referência, parte 
integrante e inseparável do 
Edital de Pregão Presencial nº 
12/2014. 
 1   R$ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

 

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 131/2014 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

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 12/2014, Processo n° 
131/2014, celebrar o presente contrato de fornecimento 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 12/2014 - Processo CAU/BR n° 
131/2014, realizada em xx de xxx de 2014, homologado por Despacho de dd de mm 
de 2013, do Presidente do CAU/BR, ficando todos os atos fazendo parte integrante e 
inseparável do presente contrato, independente de transcrição, compreendendo-se: 

a) Edital de Pregão Presencial nº 12/2014; 

b) Termo de Referência; 

c) Proposta de Preços da CONTRATADA; 

d) Demais anexos e elementos constantes do Processo Administrativo nº 
131/2014. 



 

44 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços para 
fornecimento de sistema eletrônico eleitoral via internet, alocação de infraestrutura 
para sua execução, carga de dados, monitoramento das eleições eletrônicas para o 
pleito de 2014 do CAU/BR / CAU/UF, 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 14 do Termo de 
Referência, Anexo I do Edital. 

3.2.1. Os serviços de que trata o item 3.1 desta Cláusula deverão ser recebidos 
provisoriamente em até 3 (três) dias antes da data marcada para realização das 
Eleições de que trata o presente Termo de Referência. O recebimento definitivo 
ocorrerá até o dia 11 de dezembro de 2014, desde que devidamente recebida e 
atestada a prestação dos serviços. 
 

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 da contratação que trata 
este Termo de referência correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.017 – Aquisição de Sistemas/Programas (software) 
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 6 (seis) meses, mediante justificado interesse da 
Administração. 
 
5.2. A CONTRATADA deverá observar o cronograma estabelecido no Capítulo 10 
do Anexo I do Termo de Referência, anexo ao presente instrumento, para fins de 
prestação dos serviços objeto deste contrato. 
 
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  

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. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

8.1. São partes integrantes do contrato, independente de transcrições ou 
referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo n° 131/2014, em cujos 
autos foi promovido o Pregão Presencial nº 12/2014, 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: 

 


