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Processo Administrativo nº 435/2015 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, por 

intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria PRES nº 

106, de 30 de junho de 2015, torna público e faz comunicar aos que interessar possa 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao 

Decreto nº 5.450, de 2005, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 1993, assim 

como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e em seus 

Anexos. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 04 de fevereiro de 2016 

HORÁRIO: 10h00 (horário de Brasília) 

LOCAL: www.comprasnet.gov.br 

UASG: 926284 

 

CAPÍTULO 1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio eletrônico do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), www.caubr.gov.br, ou 

solicitado ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio na sede do Conselho, no horário de 9h00 

às 12h00 e das 14h00 às 17h00, mediante pagamento pelas cópias reprográficas. 

1.2. Se por qualquer motivo não houver expediente no CAU/BR no dia agendado para 

abertura da sessão pública, esta ficará automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil seguinte, no mesmo horário, independente de comunicação. 

1.3. Das decisões do Pregoeiro dar-se-á publicidade no sítio eletrônico do CAU/BR, 

salvo em relação àquelas cuja publicação e ciência puderem ser feitas diretamente 

aos licitantes participantes da sessão pública, principalmente, quanto ao resultado de: 

1.3.1. Julgamento da licitação e 

1.3.2. Recursos porventura interpostos. 

1.4. Os esclarecimentos e decisões quanto à impugnação e recursos serão divulgados 

no sítio eletrônico do CAU/BR (www.caubr.gov.br), quando houver impossibilidade de 

fazê-lo no Comprasnet. 

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, de que os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 

portanto, posterior reclamação. 

1.6. Os licitantes deverão observar o disposto no subitem 1.3, sob pena de arcar com 

os prejuízos decorrentes da inobservância das publicações oficiais. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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1.7. O Termo de Referência é parte integrante deste Edital, como se transcrito 

estivesse. 

 

CAPÍTULO 2. DO OBJETO 

2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de Auditoria Independente, conforme 

especificações e obrigações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

2.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 

no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

CAPÍTULO 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

3.1. As disposições inerentes às Condições para Participar da Licitação constam do 

Capítulo 8 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e demais disposições 

aplicáveis. 

 

CAPÍTULO 4. DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

4.2. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 

global da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 

demais despesas decorrentes para plena execução do objeto. 

4.2.1. O licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema, a descrição do serviço 

ofertado. 

4.2.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

4.2.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 

inabilitação, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

4.2.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei. 

4.2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará o licitante às sanções previstas 

neste Edital e no Termo de Referência. 

4.3. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

4.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

4.3.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

4.4. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

4.4.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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CAPÍTULO 5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico 

www.comprasnet.gov.br. 

5.1.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

5.2. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

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

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

CAPÍTULO 6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

6.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

CAPÍTULO 7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

7.1.1. O lance ofertado deverá ser referente ao valor global do contrato. 

7.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

7.3. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

7.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

7.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexequível, conforme condições previstas no subitem 7.8 

do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 

após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

7.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 

com antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de 

iminência. 

7.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso 

de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a fase de lances. 

7.11. Após a fase de lances, em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei 

Complementar nº 123/06, que assegura preferência de contratação como critério de 

desempate técnico, caso a proposta mais bem classificada não tenha sido ofertada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta de menor preço, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, 

apresentar uma última oferta, necessariamente inferior àquela apresentada pela 

primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 

adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

7.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma determinada anteriormente, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese de microempresas e empresas de pequeno 

porte, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

7.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.11.4. Na hipótese da não contratação nos termos do subitem 7.11, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

CAPÍTULO 8. DA NEGOCIAÇÃO 

8.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. 

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

pelos demais licitantes. 

 

CAPÍTULO 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

9.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 

proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada da planilha de preços 

(conforme modelo apresentado no Termo de Referência, Anexo V deste Edital), 

observadas as demais condições relacionadas no Capítulo 7 do Termo de Referência, 

Anexo I deste Edital, em arquivo único, no prazo de 3 (três) horas, contado da 

convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema 

Comprasnet. 

9.1.1. A partir da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, relativa ao envio de 

documentos de habilitação complementares, poderá ser usado (caso não seja 

possível enviá-los pelo sistema Comprasnet), preferencialmente, o endereço 

eletrônico licitacao@caubr.gov.br, ou outros meios, conforme Instrução Normativa nº 

1, de 26 de março de 2014, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do 

MPOG. 

9.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
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momento, os quais deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias, na sede 

do CAU/BR, conforme subitem 9.2.2. 

9.2.1. O prazo para a entrega dos documentos poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

9.2.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados à Coordenação de Compras do CAU/BR (CORCO), situada no Setor 

Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409, 

CEP  70300-902, Brasília (DF). 

9.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 

Edital e no Termo de Referência. 

9.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 

compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da 

proposta com as especificações técnicas do objeto. 

9.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal do CAU/BR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão. 

9.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

9.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

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

parcela ou à totalidade de remuneração. 

9.8. Não serão aceitas propostas com valores unitários e global superiores aos 

estimados ou com preços manifestamente inexequíveis. 

9.9. O CAU/BR poderá realizar diligências objetivando comprovar a veracidade das 

informações prestadas pelo licitante. Caso fique caracterizada atitude inidônea do 

licitante, esse estará sujeito às penalidades previstas em lei. 

 

CAPÍTULO 10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. As disposições inerentes à habilitação (Qualificação Técnica; Qualificação 

econômico-financeira; Regularidade fiscal e trabalhista; Declarações e Habilitação 

Jurídica) constam dos Capítulos 5 e 8 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e 

demais disposições aplicáveis. 

 

CAPÍTULO 11. DO RECURSO 

11.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

11.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 

o objeto ao licitante vencedor. 

11.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

11.1.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 

do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 
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licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

11.1.4. Para efeito do disposto no art. 109, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993, fica a vista 

do respectivo processo administrativo franqueada aos interessados. 

11.2. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 

serão apreciados pelo Presidente do CAU/BR. 

11.3. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

CAPÍTULO 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 

homologação. 

12.1.1. A homologação do Pregão compete ao Presidente do CAU/BR. 

12.1.2. O objeto do Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

 

CAPÍTULO 13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

13.1. Depois de homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será 

convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital e Anexos. 

13.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e 

compatível com os termos deste Edital. 

13.1.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CAU/BR. 

13.2. Por ocasião da assinatura do contrato verificar-se-á, por meio do Sicaf e de 

outros meios, se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 

13.3. Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após 

negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

obedecida a ordem de classificação. 

 

CAPÍTULO 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. As disposições inerentes às Sanções Administrativas constam do Capítulo 17 do 

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e demais disposições aplicáveis. 

 

CAPÍTULO 15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 

mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 

licitacao@caubr.gov.br. 

15.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

mailto:licitacao@caubr.gov.br
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15.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

15.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) 

dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para 

o endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br. 

15.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

 

CAPÍTULO 16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Ao Presidente do CAU/BR compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 

inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

16.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

16.1.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

16.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informações ou de documentos que 

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

16.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

16.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos no julgamento do Pregão. 

16.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-

2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação 

aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 

autenticadas em papel. 

16.6. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

16.7. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

16.8. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência do CAU/BR, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 

10.520, de 2002. 

 

CAPÍTULO 17. DOS ANEXOS 

17.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

17.1.1. Termo de Referência (Anexo I); 

17.1.2. Modelo de declaração de habilitação (Anexo II) – Poderá ser substituída pela 

declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

mailto:licitacao@caubr.gov.br
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17.1.3. Modelo de declaração de trabalho do menor (Anexo III) – Poderá ser 

substituída pela declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

17.1.4. Modelo de declaração de idoneidade (Anexo IV); 

17.1.5. Modelo de planilha de preços (Anexo V); 

17.1.6. Modelo de declaração para ME e EPP (Anexo VI) – Poderá ser substituída 

pela declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

17.1.7. Minuta de contrato (Anexo VII). 

17.2. Sempre que o sistema de pregão eletrônico disponibilizar as declarações 

citadas, o licitante poderá utilizar as opções pelo meio eletrônico. 

 

Brasília, 21 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

HENRIQUE MARTINS FARIAS 

Gerente Administrativo CAU/BR 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CAPÍTULO 1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa de 

auditoria independente para execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de 

relatórios e pareceres sobre os controles internos e as demonstrações financeiras do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2015, quanto à posição financeira e patrimonial 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e dos 27 Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF. 

 
1.1.1. Auditoria das Demonstrações Contábeis 

1.1.1.1. A auditoria deverá ser realizada de acordo com o disposto nas normas 

profissionais em vigor e consoante à Norma Brasileira de Contabilidade NBC TA 200 

(Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em 

Conformidade com as Normas de Auditoria), tendo por objetivo a emissão de relatório 

de auditoria, incluindo opinião sobre as demonstrações contábeis. 

1.1.1.2. Na execução dos serviços, deverão ser usados, como referência, as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16 e subitens, 

observadas as regulamentações aplicáveis, especialmente as emanadas pela 

Secretaria do Tesouro Nacional, constantes do Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público – MCASP 6ª Edição. 

1.1.1.3. A auditoria deverá ser conduzida em base de testes, de natureza, amplitude e 

profundidade requeridas pelas circunstâncias. 

1.1.1.4. Os exames a serem efetuados deverão ter por base os registros contábeis no 

sistema informatizado SISCONT.NET relativos ao exercício de 2015. 

 
1.1.2. Avaliação dos Controles Internos 

1.1.2.1. Em complementação à auditoria das demonstrações contábeis, o Contratado 

deverá proceder ao exame e à avaliação dos controles contábeis, financeiros e 

demais controles, bem como dos procedimentos que tenham afinidade com o objeto 

auditado. 

1.1.2.2. O resultado da avaliação e não conformidades porventura constatadas pelos 

testes deverão ser explicitados em relatório e, se relevantes, reportados, por escrito, 

ao CAU auditado e ao CAU/BR. 

1.1.2.3. A consistência de dados entre os controles analíticos e contábeis deverá 

merecer ênfase na avaliação dos controles internos. 

 

CAPÍTULO 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos na Administração 

Pública.  

Em seu artigo 1º, esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.  
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Conforme parágrafo único, subordinam-se ao regime da Lei 8.666/93, além dos 

órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Já o artigo 2º determina que as contratações a serem realizada com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei.  

O artigo 28, inciso XV da Lei nº 12.378/2010, de criação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, atribui competência ao CAU/BR de contratar empresa de auditoria para 

auditar o CAU/BR e os CAU/UF, conforme dispuser o Regimento Geral, cuja 

contratação deve se dar anualmente, segundo o artigo 62 da mesma Lei. 

Por sua vez, Regimento Geral da Autarquia, anexo à Resolução CAU/BR nº 33, de 

06/09/2012, no inciso XX, do artigo 3º, regulamenta a função do CAU/BR de deliberar 

sobre a contratação de empresa de auditoria independente para auditar o CAU/BR e 

os CAU/UF, sem prejuízo das atribuições da auditoria interna.  

Desta forma, justifica-se a contratação dos serviços de Auditoria Independente a ser 

realizada pelo CAU/BR para o atendimento à legislação vigente, mediante 

procedimento licitatório, garantidas a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

CAPÍTULO 3. DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. As atividades necessárias à execução dos trabalhos serão realizadas no CAU/BR, 

sediado em Brasília-DF e em cada uma das 27 (vinte e sete) Unidades Federativas, 

sediadas conforme segue:  

CAU/BR - SEDE  

CAU/ACRE - Rio Branco  

CAU/ALAGOAS - Maceió  

CAU/AMAZONAS - Manaus  

CAU/AMAPÁ - Macapá  

CAU/BAHIA - Salvador  

CAU/CEARÁ - Fortaleza 

CAU/DISTRITO FEDERAL - Brasília  

CAU/ESPÍRITO SANTO - Vitória  

CAU/GOIÁS - Goiânia  

CAU/MARANHÃO - São Luís  

CAU/MINAS GERAIS - Belo Horizonte  

CAU/MATO GROSSO DO SUL - Campo Grande  

CAU/MATO GROSSO - Cuiabá  

CAU/PARÁ - Belém  

CAU/PARAÍBA - João Pessoa  

CAU/PERNAMBUCO - Recife  

CAU/PIAUÍ - Teresina  

CAU/PARANÁ - Curitiba  

CAU/RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro  

CAU/RIO GRANDE DO NORTE - Natal  
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CAU/RONDÔNIA - Porto Velho  

CAU/RORAIMA - Boa Vista  

CAU/RIO GRANDE DO SUL - Porto Alegre  

CAU/SANTA CATARINA - Florianópolis  

CAU/SERGIPE - Aracaju  

CAU/SÃO PAULO - São Paulo  

CAU/TOCANTINS - Palmas  

 

CAPÍTULO 4. ÁREAS A SEREM AUDITADAS 

4.1. As auditorias serão realizadas nas áreas Contábeis, Financeiras, Administrativas, 

Recursos Humanos e de Sistemas do CAU/BR e dos CAU/UF. 

 

CAPÍTULO 5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1. Equipe mínima por Conselho auditado 

5.1.1. Os trabalhos deverão ser realizados em cada Conselho por, no mínimo, 2 (dois) 

profissionais, dos quais pelo menos um deve ser Contador, com especialização ou 

experiência comprovada em contabilidade pública e processos licitatórios. Para as 

áreas financeiras, administrativas, recursos humanos e sistemas, a equipe deverá ser 

composta de pelo menos um profissional com experiência comprovada em auditoria 

relacionada com a finalidade dos trabalhos. 

 
5.2. Carga horária mínima 

5.2.1. Para a realização dos trabalhos deverá ser observado pela Proponente uma 

carga horária mínima de 1.520 (um mil, quinhentos e vinte) horas de trabalho de 

campo, conforme especificado nos subitens 6.1.2.2.1, 6.1.2.2.2 e 6.1.2.2.3 deste 

Termo de Referência. 

 
5.3. Qualificação Técnica – A documentação referente à qualificação técnica do 

licitante consistirá em: 

5.3.1. Comprovação de registro em nome da empresa licitante, no Conselho Regional 

de Contabilidade – CRC, com jurisdição no Estado em que for sediada. 

5.3.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público e registrado(s) no Conselho Regional de Contabilidade competente, que 

ateste(m) a execução de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações 

Financeiras e de sistemas, com abrangência nacional, contendo as seguintes 

informações:  

a) Identificação, constando nome completo e cargo do signatário;  

b) Objeto da auditoria e setores auditados;  

c) Abrangência territorial da auditoria;  

d) Quantidade de horas executadas; 

e)Manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade dos serviços 

prestados pela licitante. 

5.3.2.1. A comprovação da execução de trabalhos com abrangência nacional se dará 

mediante a apresentação de um atestado de execução em diversas Unidades 

Federativas (regionais, sucursais, etc.) ou mais de um atestado que comprove, 

conjuntamente, aquela abrangência. 
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5.3.3. Declaração firmada pelo representante legal da licitante atestando a 

disponibilidade de equipe técnica para execução deste Edital composta de no mínimo 

2 (dois) auditores, bem como a qualificação e formação profissional de cada um deles, 

com experiência comprovada em auditoria, de pelo menos 2 (dois) anos. Os auditores 

relacionados na proposta deverão participar da execução dos trabalhos. 

5.3.4. No caso dos profissionais Contadores vinculados à proposta, as comprovações 

de seus registros no Conselho Regional de Contabilidade, mediante apresentação das 

cópias das Carteiras de Identidade Profissional ou outros instrumentos que 

comprovem os registros, bem como a regularidade de suas obrigações perante o 

CRC. 

5.3.5. Comprovação que o Auditor Responsável Técnico pertence ao quadro 

permanente da proponente, sendo aceitável para tanto, registro na Carteira de 

Trabalho, contrato de prestação de serviços ou participação societária. 

5.3.6. Comprovação da experiência profissional requerida da equipe técnica vinculada 

à proposta, mediante cópia dos registros na carteira de trabalho ou outra forma de 

comprovação inequívoca (declarações/atestados). 

5.3.7. Caso a licitante seja Cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da 

equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 

condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação 

da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença 

desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da 

comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do 

artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971. 

 

5.4. Dos procedimentos imediatamente após a assinatura do contrato  

5.4.1. Apresentação ao CAU/BR do Planejamento da Auditoria estabelecendo a 

estratégia geral dos trabalhos a serem executados, um para o CAU/BR e outro para os 

CAU/UF. 

5.4.2. Apresentação ao CAU/BR do Cronograma de Auditoria por Conselho para a 

realização das auditorias in loco no período de 15 de fevereiro a 01 de abril de 2016, 

sujeito a ajuste em decorrência do início da vigência contratual, contendo, no mínimo, 

os seguintes elementos relativos a cada CAU: 

a) Equipe diretamente envolvida na auditoria, no gerenciamento e na coordenação dos 

trabalhos; 

b) Período e quantitativo de horas previstas para a execução dos trabalhos de campo;  

c) Previsão de entrega dos relatórios sobre os controles internos e respectivos 

pareceres (Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 

Financeiras), que não deverão exceder 10 (dez) dias do término dos trabalhos de 

campo. 

5.4.2.1. Toda e qualquer alteração do cronograma deverão ser comunicadas ao 

CAU/BR com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência ao início da auditoria 

agendada. 

5.4.3. Encaminhamento de forma eletrônica (e-mail) ao CAU/BR, da relação de 

documentos, modelos de cartas de circularizações, de responsabilidade da 

administração e outros necessários, a serem disponibilizados aos Auditores ao início 

dos trabalhos de campo. 
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5.4.3.1. O CAU/BR se encarregará de comunicar suas áreas internas ou oficiar os 

CAU/UF quanto ao cronograma das auditorias, encaminhando-lhes a relação de 

documentos, modelos e outros, acima recebidos da contratada.   

 
5.5. Da execução dos serviços – Itens Mínimos de Verificação 

5.5.1. Auditoria Área Contábil/Orçamentária: controles internos da unidade de 

contabilidade; contabilização e emissão de relatórios contábeis e orçamentários, tendo 

como base a legislação vigente; conciliações bancárias; conciliação de fornecedores 

de materiais e serviços; suprimentos de fundos envolvendo prestações de contas 

(prazos, normas, etc.).  

5.5.2. Auditoria Financeira – controles internos da unidade financeira; apropriação de 

receitas via sistema bancário; partição das receitas de anuidades e taxas de registro 

de responsabilidade técnica – RRT; controle de pagamentos; compra de veículos e 

imóveis; gastos com diárias e deslocamentos de conselheiros e funcionários; controle 

bancário e aplicações financeiras; controle de contas a pagar; tributação aplicável no 

pagamento de obrigações.  

5.5.3. Auditoria Administrativa – controles internos da unidade administrativa; 

exame nos processos de compras em geral, contratações de bens e serviços; controle 

de estoques e almoxarifados; controle patrimonial; gastos com transportes e outros 

gastos operacionais.  

5.5.4. Auditoria de Recursos Humanos – controles internos da unidade de recursos 

humanos; exame nos processos de admissões e demissões, processo seletivo 

público, registro de empregados, cálculo, registro e recolhimento de obrigações 

sociais; horas extras, auxílios, faltas, atestados médicos e abonos de faltas e demais 

normas trabalhistas.  

5.5.5. Auditoria de Sistemas – controles internos da unidade de TI; avaliação do ciclo 

de vida dos principais sistemas; definição de quais os pontos de controle mais 

importantes para medir a eficiência dos sistemas; medidas e contramedidas de 

proteção por área de controle; ambiente de rede e de banco de dados; conciliações de 

relatórios; alinhamento de TI ao direcionamento estratégico dos CAU/BR/UF.  

 
5.6. Da conclusão dos serviços e resultados esperados para cada CAU 

5.6.1. Ao final dos trabalhos de campo deverá ser realizada reunião de encerramento 

com a participação do Contador e demais áreas envolvidas nos trabalhos com 

exposição pela Auditoria, dos pontos porventura encontrados, oportunidade de 

manifestação do Auditado e providências cabíveis prévias ao relatório, se for o caso. 

5.6.2. O relatório de controles internos resultante da auditagem realizada deve conter, 

de forma concisa, os critérios e percentuais de amostragem aplicados, os 

apontamentos e as recomendações relativas a cada caso e/ou fortalecimento dos 

controles internos, decorrentes de constatações, inclusive indicando os fatos 

relevantes identificados através dos testes e exames efetuados. 

5.6.2.1. O relatório de controles internos deve conter, ainda, como primeiro item de 

seu desenvolvimento, a exposição dos apontamentos da auditoria anterior e 

respectivas situações de saneamento ou não pela Unidade auditada (follow up). 

5.6.2.2. Previamente ao prazo abaixo, deverá ser encaminhada ao CAU/BR, de forma 

eletrônica (e-mail), uma minuta do relatório de controles internos e do parecer para 
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apreciação imediata pela Auditoria Interna do CAU/BR e liberação para os devidos 

encaminhamentos. 

5.6.2.2. Prazo – O relatório de controles internos final e o respectivo parecer (Relatório 

dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras) deverão ser 

encaminhados no prazo de 10 dias após os trabalhos de campo, conforme item 6.3.2 

deste Termo de Referência, sendo uma via ao CAU/UF auditado e uma ao CAU/BR, 

nas formas física e eletrônica (digitalizado por e-mail) para ambos. 

 

CAPÍTULO 6. DA ESTIMATIVA DE CUSTO 

6.1. O valor estimado para a contratação de que trata este Termo de Referência é de 

R$ 430.793,11 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e noventa e três reais e onze 

centavos). 

6.1.1. Para a estimativa de custo realizamos ampla consulta junto a empresas de 

auditoria independente para obtenção da base de mercado atualizada, sendo 

cotejadas as planilhas de horas mínimas na obtenção de qualidade dos serviços e a 

média dos orçamentos obtidos. 

6.1.2. Estimou-se equipe técnica e uma carga horária mínima para a realização dos 

trabalhos, levando em consideração as especificidades de cada CAU/UF e CAU/BR, 

dividindo-os em 3 (três) grupos, de acordo com o tamanho e a complexidade da 

Unidade a ser auditada.  

6.1.2.1. Equipe Técnica Mínima: 2 (dois) profissionais para o Grupo A, 3 (três) 

profissionais para o Grupo B, e 3 (três) profissionais para o Grupo C, dos quais pelo 

menos um deve ser Contador com experiência comprovada, nos termos dos subitens 

5.1 e 5.2 deste Termo de Referência.  

6.1.2.2. Divisão de Grupos:  

6.1.2.2.1. Grupo A: composto por 16 (dezesseis) CAU/UF (Acre, Alagoas, Amapá, 

Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins), 

cujo preço médio para cada CAU/UF está orçado em R$ 8.080,64 (oito mil, oitenta 

reais e sessenta e quatro centavos) por Unidade, totalizando R$ 129.290,24 (cento e 

vinte e nove mil, duzentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), para uma carga 

horária total de 512 (quinhentos e doze) horas ou 32 (trinta e duas) horas por Unidade 

de trabalho de campo. 

6.1.2.2.2. Grupo B: composto por 06 (seis) CAU/UF (Bahia, Ceará, Distrito Federal, 

Espírito Santos, Goiás e Santa Catarina), cujo preço médio para cada CAU/UF está 

orçado em R$ 18.181,44 (dezoito mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos) por Unidade, totalizando R$ 109.088,64 (cento e nove mil, oitenta e oito 

reais e sessenta e quatro centavos), para uma carga horária total de 432 

(quatrocentos e trinta e duas) horas ou 72 (setenta e duas) horas por Unidade de 

trabalho de campo.  

6.1.2.2.3. Grupo C: composto por 05 (cinco) CAU/UF (Minas Gerais, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo) mais o CAU/BR, cujo preço médio para 

cada CAU/UF está orçado em R$ 24.241,92 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e 

um reais e noventa e dois centavos) por Unidade, totalizando R$ 145.451,52 (cento e 

quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), para uma carga horária total de 576 (quinhentos e setenta e seis) horas ou 

96 (noventa e seis) horas por Unidade de trabalho de campo.  
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6.1.3. Outros custos previstos:  

a) Planejamento – 16 (dezesseis) horas orçadas em R$ 4.040,32 (quatro mil, quarenta 

reais e trinta e dois centavos);  

b) Elaboração e revisão de relatórios – 170 (cento e setenta) horas orçadas em R$ 

42.922,39 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e nove 

centavos).  

 

CAPÍTULO 7. DA PROPOSTA 

7.1. O preço global máximo admitido pelo CAU/BR para o objeto a ser contratado será 

de 430.793,11 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e noventa e três reais e onze 

centavos), conforme estimativa constante do Capítulo 6 acima, cujos valores médios 

que a compõem têm somente este fim. 

7.2. Os preços ofertados pelas LICITANTES não poderão ser superiores ao valor 

global estimado pelo CAU/BR, sob pena de desclassificação.  

7.3. A proposta deverá conter a descrição detalhada do objeto da licitação, com 

apresentação de planilha de preços por Unidade e carga horária, conforme modelo 

constante do Anexo V deste Termo de Referência, e demais condições previstas no 

Capítulo 9 do Edital, da Aceitabilidade da Proposta. 

7.3.1. A planificação dos preços deve contemplar as cargas horárias mínimas de 

trabalho de campo previstas nos subitens 6.1.2.2.1, 6.1.2.2.2 e 6.1.2.2.3, sob pena de 

desclassificação. 

7.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 

seja com relação a prazo e especificações dos serviços ofertados ou sobre qualquer 

condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas 

aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros materiais. 

7.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente, devendo estar inclusos todos 

os custos de locomoção, transporte, alimentação, diárias, reembolso, impostos e 

demais encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. Não 

será considerada a proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste 

Termo de Referência; 

7.6. Os valores apresentados serão levados em consideração para efeito de 

julgamento na licitação e são de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não 

cabendo o direito de pleitear depois qualquer alteração, seja para mais ou para 

menos; 

7.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação 

da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 

revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

7.8. Será desclassificada a proposta que apresentar valores inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não tenham sua viabilidade demonstrada pelo Licitante, 

observadas as seguintes condições: 

7.8.1. Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, o Pregoeiro poderá solicitar à 

licitante classificada em primeiro lugar que evidencie a exequibilidade de seu lance 

ofertado. 

7.8.2. Para comprovar a exequibilidade de sua proposta, o Licitante deverá apresentar 

suas justificativas e documentos que comprovem a viabilidade e a compatibilidade do 
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valor ofertado com os custos e despesas necessários à integral execução do objeto, 

os quais poderão ser encaminhados para análise da Área Requisitante dos Serviços 

do CAU/BR a fim de que possa emitir parecer acerca da exequibilidade. 

7.8.3. A Proposta considerada inexequível será recusada pelo Pregoeiro, hipótese em 

que será convocado o próximo colocado, podendo negociar melhor valor para fins de 

aceitação. 

 

CAPÍTULO 8: CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 
8.1. DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES 

8.1.1. 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. 

8.1.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à 

SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

8.1.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou ao CAU/BR responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.1.2. Não poderão participar deste Pregão: 

8.1.2.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

CAU/BR, durante o prazo da sanção aplicada. 

8.1.2.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação. 

8.1.2.3. Empresário impedido de licitar e contratar com o CAU/BR, durante o prazo da 

sanção aplicada. 

8.1.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

8.1.2.5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão. 

8.1.2.6. Empresário que se encontre em processo de dissolução ou recuperação 

judicial. 

8.1.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

8.1.2.8. Dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive familiares, na 

forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 

8.1.2.9. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, por se 

tratar execução de objeto que envolve a prestação de trabalho não eventual por 

pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, em face da 

contratante, conforme redação dada pelo Decreto nº 57.159/2011. 

 
8.2. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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8.2.1. Os licitantes deverão apresentar balanço patrimonial do último exercício social 

exigível, apresentado na forma da lei. 

8.2.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

8.2.3. Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão 

comprovar o seguinte: 

8.2.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1. 

8.2.3.2. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do 

valor estimado para a contratação. 

8.2.3.3. Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

para a contratação. 

8.2.4. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios. Caso o exercício 

financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 

atualizado por índices oficiais. 

8.2.5. O licitante deverá apresentar ainda, a Certidão Negativa de falência ou 

concordata, ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

 
8.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

8.3.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) 

e da documentação complementar especificada neste Edital. 

8.3.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 

deverão apresentar documentos que supram tais exigências, quais sejam: 

8.3.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF). 

8.3.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual. 

8.3.2.3 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

8.3.2.4 Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional do Seguro Social. 

8.3.2.5 Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou do Distrito 

Federal e Municipal. 

8.3.2.6 Prova de Regularidade trabalhista por meio de apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas.    

8.3.3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual 

descumprimento das vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da 

Participação na Licitação, mediante consulta ao: 

8.3.4. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

8.3.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.3.6. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

8.3.7. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da 

sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio 

majoritário. 

8.3.8. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação 

no certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da 

seguinte documentação complementar, para fins de comprovação de regularidade 

trabalhista: Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 

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

maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 

2011. 

 
8.4. DAS DECLARAÇÕES 

8.4.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e 

sujeita-se aos termos e condições da licitação. 

8.4.2. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) 

anos. 

8.4.3. Declaração do proponente que não está suspenso do direito de licitar e não 

tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, 

Estadual ou do Distrito Federal e Municipal. 

 
8.5. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

8.5.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. Havendo 

alterações ou consolidações, estas deverão acompanhar os demais documentos. 

8.5.3. Tratando-se de sociedade cooperativa, serão exigidos ainda: 

8.5.3.1. Ata de fundação. 

8.5.3.2. Comprovante de registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na 

entidade estadual, se houver, conforme art. 107 da Lei nº 5.764/1971. 

8.5.3.3. O resultado da última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme 

dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, 

de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

8.5.3.4. Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o objeto, respeitado o disposto nos artigos. 4º, XI, 21, 

I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 1971. 

8.5.3.5. Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de 

cada um dos cooperados relacionados. 

8.5.4. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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8.5.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 

8.5.6. No caso de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar certidão ou declaração de enquadramento no citado regime. 

 

CAPÍTULO 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A contratada obriga-se a: 

9.1.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 

conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, 

prestando o serviço com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com 

os prazos e demais condições estabelecidas. 

9.1.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da 

prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

9.1.3. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciários 

e fiscais, decorrentes do objeto deste Termo de Referência, observando, inclusive, as 

Normas Regulamentadoras, eximindo o CAU/BR do estabelecimento de quaisquer 

vínculos trabalhistas. 

9.1.4. 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 o licitante ressarcirá o CAU/BR de qualquer 

despesa que este vier a ser condenado a pagar, uma vez que não haverá qualquer 

vínculo de emprego do CAU/BR com os colaboradores da Contratada. 

9.1.5. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os tributos, taxas e 

emolumentos, Federais, Estaduais ou do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos 

tributos de natureza direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o licitante, não 

devendo ser repassados ao CAU/BR), 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. 

9.1.6. Garantir que os serviços sejam prestados em conformidade com as exigências 

da CONTRATADA. 

9.1.7. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, estabelecidas 

neste Termo de Referência, no contrato e/ou legislação pertinente, ficando, desde 

logo, ressaltado que a atuação da fiscalização não exime a contratada de sua total e 

exclusiva responsabilidade sobre todos os serviços prestados. 

9.1.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

CAPÍTULO 10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos 

que venham a ser solicitados pelo licitante e necessários ao desenvolvimento das 

atividades relativas às obrigações assumidas. 

10.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração do objeto do contrato 

pactuados neste Termo de Referência. 

10.3. Acompanhar e fiscalizar o objeto deste Termo de Referência por meio de agente 

designado, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 
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10.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, 

quando executados a contento e aceitos. 

10.5. Notificar o licitante Contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na prestação dos serviços objeto deste Termo de 

Referência para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

10.6. Manter arquivado, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 

presente Termo de Referência, toda a documentação referente à contratação. 

10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, 

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

 

CAPÍTULO 11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas, que correrão à conta 

dos recursos orçamentários deste Conselho, estão previstos na: 

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 – Consultoria em Auditoria e Perícia.  

Centro de Custos: 4.01.07.002 – Manter e Desenvolver as atividades da Auditoria 

Interna. 

 

CAPÍTULO 12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por colaborador que 

venha a ser designado pelo Presidente, compreendendo-se no acompanhamento e na 

fiscalização: 

12.1.1. Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências 

sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.1.2. Levar ao conhecimento do representante da contratada qualquer irregularidade 

fora de sua competência. 

12.1.3. Exigir da contratada todas as providências necessárias à boa execução do 

contrato, anexando aos autos do processo de contratação cópias dos documentos 

escritos que comprovem as solicitações de providências. 

12.1.4. Acompanhar os serviços executados, atestar sua prestação e indicar as 

ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados. 

12.1.5. Encaminhar ao representante legal da contratada os documentos relacionados 

às multas aplicadas à contratada, bem como os referentes a pagamentos; 

12.1.6. O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da 

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

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

na execução dos serviços contratados; 

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

encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

contratada, ou na impossibilidade, justificada por escrito; 

 

CAPÍTULO 13. DA GARANTIA CONTRATUAL 

13.1. Será exigida da contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da 

assinatura do contrato, prestação de garantia contratual em favor do CAU/BR, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 

modalidades: 

13.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal. 

13.1.2. Seguro-garantia. 
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13.1.3. Fiança bancária. 

13.2. Caso a contratada opte por apresentar títulos da dívida pública, deverão ter valor 

de mercado compatível com aquele a ser garantido, preferencialmente em 

consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como os 

previstos no art. 2º da Lei nº 10.179/2001. 

13.3. Caso o licitante opte pela caução em dinheiro, deve providenciar o depósito 

perante instituição financeira indicada pelo CAU/BR, em conta remunerada, para os 

fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil para 

comprovar essa exigência. 

13.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 

qualquer obrigação, a contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 

até 3 (três) dias úteis, contados da data em que for notificado pelo CAU/BR, sob pena 

de rescisão contratual, multa e responsabilização da contratada pelos danos eventuais 

causados ao CAU/BR. 

13.5. A garantia será restituída à contratada após total cumprimento das obrigações 

pactuadas no contrato, nos termos da legislação vigente. 

 

CAPÍTULO 14. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 

14.1. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal 

exigível em conformidade com a legislação de regência e com eles as informações 

sobre o banco, agência e número da conta corrente da contratada. 

14.1.1. A contratada deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando 

todas as importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados. 

14.1.2. O documento fiscal referido no subitem 14.1 deverá destacar as retenções 

previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 

legislações pertinentes. A retenção também será realizada nos moldes da Lei 

Complementar nº 116/2003 e outras legislações de regência. 

14.1.3. Na hipótese de a contratada ser optante do Simples, a fim de fazer incidir a 

não retenção de tributos, conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB nº 

1.234/2012, deverá anexar à fatura declaração devidamente assinada por seu 

representante legal, sob as penas da lei. 

14.2. Recebido o documento fiscal exigível, o CAU/BR providenciará sua aferição e, 

após aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura. 

14.3. 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 moratório de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o efetivo 

pagamento, além da devida atualização monetária. 

14.4. O CAU/BR reserva-se no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 

atestação, a prestação dos serviços não atender as situações descritas neste Termo 

de Referência, inclusive no caso de a contratada deixar de apresentar a 

documentação de regularidade fiscal para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, Instituto Nacional do Seguro Social, as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

ou do Distrito Federal e Municipal, e regularidade trabalhista. 

14.5. O CAU/BR não pagará qualquer valor não constante ou fora dos critérios 

estabelecidos neste Termo de Referência. 
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14.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 

financeira por atraso de pagamento. O CAU/BR poderá deduzir do montante a pagar 

os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, 

conforme este Termo de Referência. 

14.7. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, ou falta de algum dos 

documentos, a nota fiscal/fatura será devolvida à contratada e o pagamento ficará 

pendente até que sejam sanados os problemas. 

14.7.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização 

da situação ou reapresentação dos documentos, não acarretando quaisquer ônus para 

o CAU/BR. 

14.8. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não 

enseja nenhum pagamento à contratada. 

14.9. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 

realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

 

CAPÍTULO 15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

15.1. O licitante responderá por quaisquer prejuízos ou danos, por culpa ou dolo, 

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

decorrência da prestação dos serviços, seja a que título for; 

15.2. O CAU/BR estipulará prazo para a devida reparação, a depender da gravidade e 

extensão dos danos. 

 

CAPÍTULO 16. DO CONTRATO 

16.1. Após a adjudicação e homologação do procedimento licitatório, convocar-se-á o 

licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual, que deverá ocorrer, 

impreterivelmente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, sob 

pena de decair do direito à contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste 

Termo de Referência e no art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2. O prazo para assinatura do contrato poderá, em situação excepcionalíssima, ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor 

em até 48h (quarenta e oito horas), a contar do recebimento da comunicação 

constante do item 16.1, desde que ocorra motivo relevante e aceito pelo CAU/BR. 

16.3 Na celebração do contrato serão exigidas as mesmas condições de habilitação. 

16.4. O contrato a ser assinado com o licitante vencedor terá vigência de 12 (doze) 

meses, contados da data da sua assinatura. 

16.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá, garantidos o contraditório e 

a ampla defesa, ser aplicada ao contratado as sanções de que tratam os artigos 86 a 

88 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como as sanções e penalidades previstas neste 

Termo de Referência. 

 

CAPÍTULO 17. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

17.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Termo de 

Referência, erro de execução, ou demora na execução, a contratada estará sujeita às 

seguintes penalidades: 
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17.1.1. Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 

ocasionem prejuízos ao contratante; 

17.1.2. Multas: 

17.1.2.1. De 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, quando de até 3 (três) 

ocorrências, devidamente registradas pelo fiscal do contrato, como falta de prestador 

de serviço não reposto a tempo e modo, serviço em desacordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência sem a devida correção, entre outras circunstâncias 

descritas neste Termo de Referência e não observados pela contratada. 

17.1.2.2. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, quando da 4ª 

(quarta) a 5ª (quinta) ocorrência, devidamente registradas pelo fiscal do contrato. 

17.1.2.3. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando da 6ª (sexta) 

ocorrência, caso em que será considerada total inadimplência contratual, gerando a 

rescisão contratual. 

17.1.2.4. Para fins de aplicação das penalidades, será garantido à contratada a ampla 

defesa e o contraditório que poderão ser exercidos em 5 (cinco) dias, a contar da 

notificação realizada pelo CAU/BR. 

17.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 2002. 

17.1.4. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito, 

ou recolhidas diretamente ao CAU/BR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

17.1.5. A penalidade referida no subitem 17.1.2 será aplicada nos casos de prática de 

ilícitos em quaisquer das fases da licitação, descumprimento de prazos e condições e 

a inobservância das demais disposições previstas no ato convocatório. 

17.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção de suspensão. 

17.2.1. A competência para aplicação da sanção de inidoneidade é do Presidente do 

CAU/BR. 

17.3. Para aplicação das penalidades previstas, a contratada será notificada para 

apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação. 

17.4. 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. 

17.5. A critério do CAU/BR poderão também ser aplicadas as demais penalidades a 

que se referem os art. 86 a 88 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.6. Constituem motivos para rescisão contratual: 

17.6.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais que causem prejuízos ao 

CAU/BR. 

17.6.2. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

17.6.3. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

17.6.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante 

que prejudique a execução do contrato. 
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17.6.5. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pelo Presidente do CAU/BR ou a quem este designar. 

17.6.6. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

17.6.7. Outras disposições constantes no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.6.8. A rescisão contratual será precedida de fundamentação em processo 

administrativo instaurado para tanto, garantidos a ampla defesa e o contraditório. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993. 

17.8. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

estabelecidas neste Termo de Referência anexo e demais cominações legais, nos 

seguintes casos: 

17.8.1. cometer fraude fiscal. 

17.8.2. apresentar documento falso. 

17.8.3. fizer declaração falsa. 

17.8.4. comportar-se de modo inidôneo. 

17.8.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido. 

17.8.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame. 

17.8.7. não mantiver a proposta. 

17.9. No caso do subitem 17.8.4 acima, reputar-se-ão inidôneos atos como os 

descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.10. A rescisão contratual será precedida de fundamentação em processo 

administrativo instaurado para tanto, garantidos a ampla defesa e o contraditório. 

 

CAPÍTULO 18. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

18.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura podendo, a critério da CONTRATANTE e sob condições vantajosas, ser 

prorrogado mediante termo aditivo, por sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, 

da Lei nº 8.666/1993. 

18.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente. 

 

CAPÍTULO 19. DO REAJUSTE DE PREÇOS  

19.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 

poderá a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a 

variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do 

objeto contratual, limitado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), na forma do que dispõem o art. 40, XI, da Lei nº 8.666, de 1993 e os art. 2º e 

3º da Lei nº 10.192, de 2001. 

19.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada. 

19.3. A Contratada poderá exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste dos 

preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. 

19.3.1. Caso a Contratada não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar. 
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19.4. O Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são 

compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade 

da contratação mais vantajosa.  

 

CAPÍTULO 20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados pela 

Gerência 

Administrativa, no horário de 8h30 as 12h30 e 14h00 as 18h00, SCS Quadra 02, Bloco 

“C”, Entrada 22, Sala 401 a 409, Edifício Serra Dourada, CEP: 70300-902 Telefone: 

(61) 3204-9500. 

 

 

Brasília, 16 de dezembro de 2015. 

À consideração superior, 

 

 

 

HELDER BAPTISTA DA SILVA 

Chefe da Auditoria - CAU/BR 

 

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o 

detalhamento descrito e encaminho à Comissão de Licitação para as providências 

devidas quanto à elaboração do Edital de licitação e demais procedimentos. 

 

Brasília, 16 de dezembro de 2015. 

 

 

 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 
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Processo Administrativo nº 435/2015 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA que cumpre plenamente os 

requisitos exigidos para habilitação, conforme prescreve o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, promovido 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), estando ciente das 

penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 435/2016 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 

Pregão Eletrônico nº 02/2016, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR), que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) 

anos, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou 

declaração inverídica. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver) 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 435/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 

Pregão Eletrônico nº 02/2016, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR), ser idônea a participar de processo licitatório e contratar com 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual, do 

Distrito Federal e Municipal, assim como inexistem fatos supervenientes impeditivos 

de habilitação, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento 

ou declaração inverídica. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 435/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

ANEXO V – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

 

Unidade Federativa Carga Horária (Horas) Valor (R$) 

CAU/BR 96  

AC 32  

AL 32  

AM 32  

AP 32  

BA 72  

CE 72  

DF 72  

ES 72  

GO 72  

MA 32  

MG 96  

MS 32  

MT 32  

PA 32  

PB 32  

PE 32  

PI 32  

PR 96  

RJ 96  

RN 32  

RO 32  

RR 32  

RS 96  

SC 72  

SE 32  

SP 96  

TO 32  

Total de Horas de Campo 1.520  

Planejamento 18  

Relatórios 168  

TOTAL GERAL 1.706  
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Processo Administrativo nº 435/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO PARA ME E EPP 

 

 

 

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

representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, 

profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), DECLARA, sob as penas da lei penal e civil, 

que a ora declarante está classificada como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do 

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

Complementar nº 123, de 2006, do art. 6º do Decreto nº 6.204, de 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. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 435/2015 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

ANEXO VII DO EDITAL – MINUTA DO CONTRATO 

 

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

 

 

Das Partes:  

I - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, autarquia federal de 

fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 

inscrito no CNPJ sob o n° 14.702.767/0001-77, com sede no SCS, Quadra 2, Bloco C, 

Lote 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401 à 409, em Brasília-DF, CEP 70.300-902, 

representado, neste ato, por seu Presidente, HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE 

QUEIROZ, brasileiro, arquiteto, portador da Carteira de Identidade n° 256.674, 

expedida pela SSP/DF, e do CPF n° 116.396.791-20, residente e domiciliado em 

Brasília, Distrito Federal, doravante designado CAU/BR ou CONTRATANTE;  

II- _______________________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

___________________, com sede ___________________, CEP _______________, 

neste ato representada por seu (cargo), ____________________, (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão), (naturalidade), portadora do RG nº _____________ e CPF 

nº _______________, residente e domiciliado em ___________, doravante 

denominado CONTRATADA,  

 

RESOLVEM, tendo em vista o constante no Processo Administrativo nº 435/2015, 

celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente, na 

forma descrita no Termo de Referência anexo a este Contrato, o que fazem mediante 

as cláusulas e condições a seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa de 

auditoria independente para execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de 

relatórios e pareceres sobre os controles internos e as demonstrações financeiras do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2015, quanto à posição financeira e patrimonial 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e dos 27 Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF (Anexo I do 

Edital do Pregão Eletrônico CAU/BR nº 02/2016).  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL  

2.1. O presente contrato é firmado com amparo no resultado da licitação promovida 

pelo CAU/BR, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2016 – Processo CAU/BR nº 

435/2015, realizada em XX de XXXXXX de XXXX, sendo o resultado da licitação 

adjudicado e homologado por Despacho de XX de XXXXX de XXXX, do Presidente do 



 

 

32 

CAU/BR, vinculando-se ao presente contrato, como se nele estivessem transcritos de 

forma integrante e inseparável:  

2.1.1. Termo de Referência; 

2.1.2. Edital do Pregão Eletrônico CAU/BR nº 02/2016 e seus anexos;  

2.1.3. Proposta de preços da CONTRATADA;  

2.1.4. Demais elementos constantes do Processo Administrativo nº 435/2015.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES  

3.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor global estimado de R$ XXXXXXXXX.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas correrão à conta da dotação orçamentária do CAU/BR, fonte: 

Orçamento de 2016, Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 – Consultoria em Auditoria e 

Perícia, Centro de Custos: 4.01.07.002 – Manter e Desenvolver as atividades da 

Auditoria Interna. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

5.1. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 12 (doze) 

meses, contados da data da assinatura, podendo, a critério da CONTRATANTE, e sob 

condições vantajosas, ser prorrogado mediante termo aditivo, por sucessivos 

períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA  

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

inerentes ao Termo de Referência, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa 

autorização da outra.  

 

CLÁUSULA 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.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

8.1. São parte integrante do presente contrato, independente de transcrições ou 

referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo CAU/BR nº 435/2015, em 

cujos autos foi promovida Pregão Eletrônico nº 02/2016, especialmente o Edital, 

Termo de Referência e Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA.  

8.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes do Termo de 

Referência, anexo a este instrumento, em especial os capítulos que tratam do objeto, 

áreas a serem auditadas, das condições de execução dos serviços, dos locais de 

prestação de serviços, das condições de execução dos serviços, das obrigações da 

contratada e contratante, da aceitação e do pagamento, do acompanhamento e 

fiscalização e das penalidades, que são parte integrante deste Contrato para todos os 

fins de direito.  

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  
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9.1. 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), XX de XXXXXXX de XXXX.  

 

 

CONTRATANTE: 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 

 

 

CONTRATADA: 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

Assinatura:  

Nome:  

 

 

 

 

Assinatura:  

Nome:  

CPF:  CPF:  

  


