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Processo Administrativo nº 330/2015 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016 

 

 

 

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: 15 de junho 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. Contratação de serviço comum de sustentação, operação e manutenção contínua 

de aplicações, serviços, sistemas e servidores, disponibilizados por meio de 

infraestrutura de Data Center através da Internet. 

 

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. 

 

CAPÍTULO 5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
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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.comprasgovernamentais.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 

30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a fase de lances. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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 Anexo V deste Edital), observadas as demais 

condições relacionadas no Capítulo 8 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 

momento, os quais deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias, na sede 

do CAU/BR, conforme subitem 9.2.2. 
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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 valor global superior 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 do Capítulo 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 

licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
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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. Conforme disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, aquele que, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro 

de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado 

no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e das demais cominações legais. 

14.2. Além do previsto no subitem anterior, as sanções por atos praticados no decorrer 

da contratação estão previstas no Termo de Referência, anexo integrante e 

inseparável do presente Edital. 

 

CAPÍTULO 15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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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. 

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. 

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

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, 01 de junho de 2016. 

 

 

 

 

HENRIQUE MARTINS FARIAS 

Gerente Administrativo CAU/BR 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CAPÍTULO 1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviço comum de sustentação, operação e manutenção contínua 

de aplicações, serviços, sistemas e servidores, disponibilizados por meio de 

infraestrutura de Data Center através da Internet. 

 

CAPÍTULO 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Visando garantir aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo, vinculados a este 

órgão, o acesso aos serviços prestados pelo CAU/BR, é crucial a garantia de 

continuidade e progressiva expansão e melhoria da estrutura de alta disponibilidade 

em Data Center que se possui atualmente. Os serviços de Data Center estão ativos 

desde setembro de 2012 e com o aumento da demanda interna e externa, somado ao 

crescimento do quadro de pessoal do CAU/BR e dos usuários a nível nacional, 

verificou-se a necessidade de fazer nova licitação para adequar a prestação de 

serviços especializados de Data Center ao CAU/BR. 

2.2. Essa licitação visa contratar serviços especializados de hospedagem externa de 

servidores e de comunicação de dados, de forma dedicada, disponibilizada por meio 

de infraestrutura de Internet e de banda larga dedicada, com fornecimento de 

equipamentos servidores, de conectividade, de segurança e de gerenciamento, todos 

acompanhados dos programas de computador necessários para a execução dos 

serviços a serem instalados e suas licenças, bem como de serviços especializados 

para instalação, operação, manutenção, monitoração e gerenciamento da solução 

ofertada, garantindo sua alta disponibilidade. 

 

CAPÍTULO 3. PREMISSAS 

3.1. Possuir um ambiente exclusivo, seguro e estável hospedado na arquitetura de um 

DCI (Data Center de Internet), fora do ambiente de Tecnologia da Informação do 

CONTRATANTE. Todos os serviços, infraestrutura, link, aplicações, equipamentos de 

segurança de perímetro assim como hardware e software deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA, bem como a migração dos serviços que se encontram nos servidores 

atuais. 

3.2. Também, preocupando-se com garantia de acesso dos profissionais de 

Arquitetura e Urbanismo vinculados a esse órgão e com a segurança e 

confidencialidade dos dados armazenados, é necessária a implementação de 

mecanismos de segurança e performance no cenário proposto, de continuidade 

garantida dos serviços e da normatização desses processos em seus ambientes a 

serem seguidos para a diminuição das vulnerabilidades, além de testes de acesso 

indevidos que trarão com resultado o nível de segurança da solução. 

3.3. A contratação deverá ser feita via pregão eletrônico, sob a modalidade de menor 

preço global uma vez que o fornecedor deverá garantir a compatibilidade das 

aplicações descritas com o ambiente a ser contratados, garantindo o bom 

funcionamento, disponibilidade de desempenho não só do ambiente, conectividade, 

mas também sob a avaliação qualitativa do funcionamento das aplicações em 

execução no ambiente. 

3.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe especializada e treinada para 

operar os serviços, processos e os componentes tecnológicos da solução.  
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3.5. Os servidores virtuais e serviços serão iniciados apenas após solicitação formal 

do CAU/BR e somente poderão ser cobrados após entrada em produção e aceite pelo 

CAU/BR. 

3.6. O CAU/BR poderá a qualquer momento, aumentar ou reduzir o consumo de 

acordo com a demanda, mediante comunicando com antecedência de 2 (duas) horas 

à CONTRATADA para iniciação de servidores ou aumento de disco ou Storage para 

armazenamento.  

3.7. A CONTRATADA deverá fornecer planilha de preço, contendo descrição de 

hardware de cada item de acordo com a unidade especificada. 

3.8. Cada servidor deverá possuir pelo menos 1 disco, podendo variar seu tamanho 

(quantidade de Gigabytes utilizados) a critério da CONTRATANTE. 

 

CAPÍTULO 4. REQUERIMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER 

4.1. O Data Center que será usado para sustentar os servidores virtuais, os serviços, 

as aplicações e as bases de dados da solução deverão ser de classe mundial, cumprir 

elevados padrões de qualidade em função da criticidade das informações. 

4.2. Caberá à equipe técnica do CAU/BR a realização de diligencia às dependências 

da licitante, a fim de comprovar as características que eventualmente não estejam 

explícitas em sua proposta, ou que sejam passíveis de confirmação. 

4.3. As exigências atendidas deverão ser comprovadas através de documentos que 

demonstrem, de forma inequívoca, suas características. 

 

CAPÍTULO 5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. O Data Center deverá dispor obrigatoriamente de: 

5.1.1. Energia elétrica estabilizada e redundante; 

5.1.2. Sistema de Climatização de alta disponibilidade e precisão adequada ao 

funcionamento dos equipamentos;  

5.1.3. Segurança física com controle de acesso; 

5.1.4. Equipamentos de detecção e prevenção de incêndio de última geração; 

5.1.5. Acompanhamento de níveis de serviço, alarmes e características de acesso ao 

Ambiente através de web site seguro; 

5.1.6. Conectividade pública através do Backbone IP dedicado, de alta 

disponibilidade e capacidade. 

5.1.7. Monitoramento utilizando câmeras de segurança e gravação digital por 

períodos de no mínimo 30 dias. Acesso controlado através de uso de dispositivos de 

acesso. 

 

5.2. Proteção contra incêndio  

5.2.1. Utilização de sistema que detecte a presença de íons e partículas 

características e especificas de um superaquecimento, prevenindo um eventual 

princípio de incêndio. 

5.2.2. O sistema de detecção automática e supressão de fogo instalado deve utilizar 

sistema com gás inerte, com contingência de um sistema hídrico de tubulação seca e 

extintores manuais de CO2 e hidrantes complementares. 

 

5.3. Sistemas de Detecção de Incêndio  
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5.3.1. Central de alarme endereçável e inteligente. 

 

5.4. Energia Elétrica  

5.4.1. O sistema deverá ser protegido por no-breaks e redes de baterias, que devem 

funcionar automaticamente no caso de queda do fornecimento comercial. Associado a 

isto, o Data Center deverá possuir, obrigatoriamente, sistema de grupo geradores que 

possa manter os serviços contratados em pleno funcionamento, durante todo o 

período de eventual corte de energia pelas operadoras e pelo período mínimo de 72 

(setenta e duas) horas a plena carga. 

 

CAPÍTULO 6.  QUANTITATIVO 

6.1. Servidores 

 Item Descrição Quantidade 

1 SITES – Servidor de hospedagem Sites CAU/BR e CAU/UFs 1 

2 SITES – Servidor de Banco de Dados MySQL  1 

3 REDMINE – Servidor Aplicação 1 

4 GEO - Servidor Aplicação 1 

5 GEO - Servidor Banco de Dados PostgreSQL 1 

6 SICCAU - Servidor Aplicação Corporativo 1 

7 SICCAU - Servidor Aplicação Profissional 1 

8 SICCAU - Servidor Banco de Dados PostgreSQL 1 

9 Storage – Armazenamento de Arquivo (TB) 10 

10 Disco (GB) 10.000 

11 SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO  1700 

 

6.2. Serviço de newsletter 

Item Descrição Quantidade 

1 Serviço de envio de newsletters 200.000/dia 

 

6.3. Serviço de protocolo e GED 

Item Descrição Quantidade 

1 Serviço de protocolo e GED com certificação digital ICP-Brasil 1 

 

6.4. Migração do ambiente 

Item Descrição Quantidade 

1 Migração do ambiente atual para o novo ambiente contratado 1 

 

CAPÍTULO 7. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO HARDWARE 

7.1. Os componentes de hardware que farão parte da solução ofertada deverão ser 

fornecidos pela empresa CONTRATADA e não serão de propriedade do CAU/BR. 

7.2. O ambiente a ser contratado será utilizado para sustentação das aplicações do 

CAU/BR e Sites dos CAU/UFs. 

7.3. Em todos os servidores virtuais, quando as aplicações e serviços sustentados 

estiverem sendo plenamente demandadas, não poderão ultrapassar 85% (oitenta e 

cinco por cento) da capacidade máxima de processamento. 
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7.4. Além do hardware mínimo exigido neste Termo de Referência, a CONTRATADA 

deverá possuir capacidade técnica para alocar novos recursos de largura de banda 

dedicada, processamento, memória, armazenamento e serviços, de acordo com a 

solicitação do CAU/BR, nos prazos estabelecidos no item 3.6. 

7.5. Todos servidores deverão possuir pelo menos um disco virtual, que deverá 

possuir as características especificadas no item 7.6.2.2 e seu consumo se dará 

mediante demanda e a unidade de medida de consumo será por Gigabyte utilizado. 

7.6. Todos os serviços e servidores serão aferidos sob demanda. O CAU/BR se 

reserva ao direito de suspender ou cancelar qualquer serviço a qualquer tempo, 

mediante comunicado prévio a CONTRATADA. 

 

7.6.1. SERVIDORES VIRTUAIS - SITES E APLICAÇÃO  

7.6.1.1. SISTEMAS SITES – Quantidade 1 (um) 

a. 15 GB de memória RAM (Mínimo);  

b. CPU equivalente a um Xeon com 8 vCPUs de 2,4 GHz cada (Mínimo);  

c. Plataforma 64-bit;  

d. Disponibilidade de 99,9%;  

e. Velocidade de acesso à internet de 125 MB/s (Mínimo); 

f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit) ou Linux Ubuntu 

Server LTS 14.04 (64-bit) ou superior;  

g. Serviços de Sites:  

 WordPress 3.4.2 ou superior 

 PHP 5.3x;  

 Sistemas Corporativos/Serviços;  

h) Antivírus; 

 

7.6.1.2. SISTEMAS APLICAÇÃO - Quantidade: 1 (um) 

a.15 GB de memória RAM (Mínimo);  

b. CPU equivalente a um Xeon com 4 vCPUs de 2,4 GHz cada (Mínimo); 

c. Plataforma 64-bit;  

d. Disponibilidade de 99,9%;  

e. Velocidade de acesso à internet de 62,5 MB/s (Mínimo); 

f. Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server LTS 14.04 (64-bit) ou superior ou 

Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit) ou superior;  

g. Serviços: Sistemas Corporativos/Serviços;  

 Apache 2.x;  

 PHP 5.3x;  

h. Antivírus; 

 

7.6.1.2.1. SERVIDORES DE BANCO DE DADOS - Quantidade: 1 (um)  

a. 15 GB de memória RAM (Mínimo); 

b. CPU equivalente a um Xeon com 8 vCPUs de 2.4 GHz cada (Mínimo); 

c. Plataforma 64-bit; 

d. Disponibilidade de 99,9%; 

e. Velocidade de acesso à internet de 125 MB/s;  

f. Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server LTS 14.04 (64-bit) ou superior; 

g. Serviço: Banco de Dados MySQL; 
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7.6.1.3. SISTEMA GEO 

7.6.1.3.1. Servidor de Aplicação - Quantidade: 01 

a. 15 GB de memória RAM (Mínimo);  

b. CPU equivalente a um Xeon com 4 vCPUs de 2.4 GHz cada (Mínimo); 

c. Plataforma 64-bit;  

d. Disponibilidade de 99,9%;  

e. Velocidade de acesso à internet de 62,5 MB/s (Mínimo);  

f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit) ou superior;  

g. Serviços: Servidor de Aplicação GEO;  

h. Antivírus; 

 

7.6.1.3.2. Servidor Banco de Dados - Quantidade: 01 

a. 15 GB de memória RAM (Mínimo);  

b. CPU equivalente a um Xeon com 4 vCPUs de 2,4 GHz cada (Mínimo); 

c. Plataforma 64-bit;  

d. Disponibilidade de 99,9%; 

e. Velocidade de acesso à internet de 62,5 MB/s (Mínimo);   

f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit);  

g. Serviços: Banco de Dados PostgresSQL;  

h. Antivírus; 

 

7.6.1.4. SISTEMA SICCAU  

7.6.1.4.1. Servidor Aplicação Corporativo - Quantidade: 01  

a. 15 GB de memória RAM (Mínimo); 

b. CPU equivalente a um Xeon com 4 vCPUs de 2.4 GHz cada (Mínimo); 

c. Plataforma 64-bit;  

d. Disponibilidade de 99,9%;  

e. Velocidade de acesso à internet de 62,5 MB/s (Mínimo); 

f. Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server LTS 14.04 (64-bit) ou superior;  

g. Serviços: Sistema SICCAU Corporativo; 

 Apache 2.x;  

 PHP 5.3x;  

 

7.6.1.4.2. Servidor Aplicação Profissional - Quantidade: 01 

a. 30 GB de memória RAM (Mínimo);  

b. CPU equivalente a um Xeon com 8 vCPUs de 2.4 GHz cada (Mínimo); 

c. Plataforma 64-bit;  

d. Disponibilidade de 99,9%;  

e. Velocidade de acesso à internet de 125 MB/s (Mínimo); 

f.  Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server LTS 14.04 (64-bit) ou superior;  

g. Serviços: Sistema SICCAU Profissional; 

 Apache 2.x;  

 PHP 5.3x;  

  

7.6.1.4.3. Servidor Banco de Dados - Quantidade: 01  

a. 30 GB de memória RAM (Mínimo);  
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b. CPU equivalente a um Xeon com 8 vCPUs de 2.4 GHz cada;  

c. Plataforma 64-bit;  

d. Disponibilidade de 99,9%;  

e. Velocidade de acesso à internet de 125 MB/s (Mínimo); 

f.Sistema Operacional: Linux Ubuntu LTS 14.04 (64-bit) ou superior;  

g. Serviços: Banco de dados PostgreSQL;  

 

7.6.1.5. SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO  

7.6.1.5.1. Servidor E-mail - Quantidade: 01  

a) Disponibilidade de 99,9%; 

b) Serviço de e-mail (corporativo e Webmail) para até 1700 usuários em até 60 

domínios com as seguintes capacidades:  

c) Mensagens;  

d) Contatos;  

e) Calendário;  

f) Tarefas;  

g) Notas;  

h) Compatibilidade com Outlook; 

i) Capacidade Máxima de Caixa de e-mail individual 50GB;  

j) O faturamento deste serviço será apenas para contas ativas, o CAU/BR poderá a 

qualquer momento excluir ou incluir caixas de e-mails, mediante demanda. 

 

7.6.2. DISCOS PARA ARMAZENAMENTO 

7.6.2.1. ÁREA DE ARMAZENAMENTO EM STORAGE  

a) Pagamento será mensal, mediante a comprovação da quantidade de Terabytes em 

utilização; 

b) Capacidade mínima de armazenamento: 01 TB; 

c) Capacidade máxima de armazenamento: 10 TB; 

d) SLA:  

I) 99,95% de persistência;  

II) 99,95% de disponibilidade.  

e) Deverá ser entregue com todos os softwares que se fizeram necessários para 

gerenciamento e manutenção das partições que serão criadas; 

f) Os servidores dos sistemas SICCAU, GED, GEO e SITES deverão estar 

conectados ao mesmo Storage; 

g) Deve ser disponibilizada API para comunicação com o Storage; 

h) Deve ser acessível via protocolos HTTP/HTTPS 

 

7.6.2.2. DISCO VIRTUAL 

a. Pagamento será mensal conforme a quantidade de Gigabytes em utilização;  

b. Capacidade Mínima de cada disco: Conforme tabela “Especificação de 

Infraestrutura de Servidores Virtuais – Configurações Atuais”, Anexo I; 

c. Throughput mínimo: 40-90 MiB/s 

d. Deverá ser compatível com todos os servidores definidos nesta especificação e 

entregue com todos os softwares que se fizeram necessários para gerenciamento e 

manutenção das partições que serão criadas.  
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7.6. Serviço de Newsletter 

7.6.1. Serviço de Envio de Newsletter – Quantidade: até 200.000 por dia 

7.6.1.1. O sistema deve enviar newsletter para 200 mil e-mails ao dia; 

7.6.1.2. Deve fazer controle do envio; 

7.6.1.3. Detecção de abertura dos e-mails; 

7.6.1.4. O envio deve ser ágil e rápido. 

7.6.1.5. Pagamento será mensal, mediante a comprovação da quantidade de envios 

 

7.6.2. Acessos 

7.6.2.1. Deve possibilitar 28 acessos únicos e diferenciados 

7.6.2.2. Cada acesso deve possibilitar a criação de artigos e edições sem interferir em 

outros acessos; 

7.6.2.3. O perfil de acesso do CAU/BR deverá ter acesso a todos os outros, sendo 

assim, administrador das outras contas. 

 

7.6.3. Criação de Newsletter 

7.6.3.1. A ferramenta deve proporcionar a criação de newsletters de forma amigável e 

eficiente; 

7.6.3.2. Deve proporcionar o envio de novos templates customizados pela empresa; 

7.6.3.3. Deve ser possível a criação de artigos de forma amigável; 

7.6.3.4. Deve ser possível o envio de imagens juntamente com o texto; 

7.6.3.5. Deve ser possível a edição dos artigos pela própria ferramenta, além de 

HTML. 

 

7.6.4. Mailing 

7.6.4.1. Deve ser possível o envio de e-mails de forma amigável; 

7.6.4.2. Para cada newsletter deve-se utilizar mailings diferentes; 

7.6.4.3. Deve ser possível acrescentar ou retirar e-mail do mailing de forma eficiente; 

7.6.4.4. Deve ser possível ver os e-mails que o mailing contém; 

7.6.4.5. Deve ser possível baixar o mailing em XML ou XLS/XLSX ou TXT ou CSV; 

 

7.6.5. Controle de mensagens 

7.6.5.1. A plataforma deve gerar relatórios e gráficos com as seguintes informações: 

7.6.5.2. Detecção de mensagens 

7.6.5.3. Abertura de mensagens 

7.6.5.4. Envio de e-mails 

7.6.5.5. Deve ser possível de forma amigável saber quantos receberam e quantos 

erros.  

 

7.6.6. Outros 

7.6.6.1. Deve conter a opção “não quero mais receber”, sendo possível não receber 

mais uma única newsletter ou todas as newsletters inscritas. 

 

7.7. Serviço de protocolo e GED 

7.7.1. SERVIÇO DE PROTOCOLO E GED COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-

BRASIL  
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7.7.1.1. Servidor de Aplicação/Banco de Dados/Serviços de GED - Quantidade: 

01 

a) 7 GB de memória (mínimo);  

b) CPU equivalente a um Xeon com 2 vCPUs de 2,4 GHz cada;  

c) Plataforma 64-bit;  

d) Disponibilidade de 99,9%;  

e) Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit) ou superior ou 

Linux Ubuntu Server LTS 14.04 (64-bit) ou superior;  

f) Serviços:  

I) Banco de Dados: SQL Server ou MySQL ou PostgreSQL 

g) Antivírus; 

h) GED (fornecido pela CONTRATADA) com as seguintes capacidades:  

I) Inclusão de Documentos em lote;  

II) Armazenamento de Documentos com versionamento;  

III) Indexação dos documentos digitalizados; 

IV) Pesquisa e recuperação de documentos armazenados;  

V) Login com Certificado Digital e/ou e-mail/senha;  

VI) Verificação de Documentos Assinados Digitalmente;  

VII) Protocolo de Documentos com Assinatura Digital no padrão CAdES;  

VIII) Capacidade de Digitalização e assinatura digital dos documentos protocolados; 

IX) Geração de número de protocolo (hash);  

X) Envio de e-mail com informações (link para o documento, código de verificação e 

código de barras) para consulta do protocolo e recuperação via Internet do 

documento; 

XI) Possibilidade de integração com o Sistema do CAU/BR através de  Webservices 

de Certificação Digital:  

XII) Assinatura Digital de Documentos no padrão CAdES com Certificado Digital ICP-

BRASIL ou outra AC;  

XIII) Verificação de Documentos Assinados Digitalmente no padrão CAdES; 

XIV) Armazenamento de Documentos Assinados Digitalmente com versionamento; 

XV) Extração do Documento Original de dentro do pacote de assinaturas padrão 

CAdES; 

 

7.8. Migração de serviços 

7.8.1. A migração em questão deverá compreender a movimentação de dados, 

arquivos e serviços hoje em execução, em sua totalidade, e deverá contemplar todos 

os servidores e serviços descritos no ANEXO I deste Termo de Referência. 

7.8.2. A configuração de aplicações e sistemas em execução nos atuais servidores, 

poderá ser instalada no novo ambiente pela CONTRATADA mediante assistência dos 

técnicos da Coordenação de TI do CAU/BR – CORTI; 

7.8.3. A migração do serviço de correio eletrônico, deverá ser realizada pela 

CONTRATADA, compreendendo as caixas postais dos usuários atualmente em uso, 

bem como as configurações de domínios existentes no servidor atual e regras 

existentes no servidor, devendo os técnicos da CORTI fornecer informações sobre a 

atual configuração à equipe da CONTRATADA.  

 

CAPÍTULO 8: CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
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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. 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 

8.2.1. Balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da 

lei, no qual deverá haver demonstração de patrimônio líquido igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado para a contratação.  

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

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.  

8.2.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial 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. 

 

8.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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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: 

8.3.3.1. 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; 

8.3.3.2. 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; 

8.3.3.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no 

endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

8.3.4. 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. 

8.3.5. 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. 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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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. 

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. 

 

8.6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

8.6.1. A licitante deverá apresentar um ou mais atestado (s) e/ou declaração (ões) de 

capacidade técnica, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou 

privado, em nome da licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, 

demonstrando que a licitante executa ou executou contrato correspondente aos 

serviços licitados. 

8.6.2. O atestado de capacidade técnica deverá comprovar a execução dos serviços 

abaixo, em compatibilidade com o objeto da licitação: 

I) Comprovar o fornecimento de Sistema de Missão crítica para a Internet; 

II) Comprovar o fornecimento de sistema de GED com Certificação Digital ICP-Brasil 

compreendendo: login com Certificado Digital, Assinatura Digital de Documentos e 

Verificação de Documentos assinados digitalmente; 

III) Comprovar o fornecimento de serviço de e-mail Corporativo;  

IV) Comprovar o fornecimento de serviço envio de newsletter com no mínimo 60.000 

envios/dia;  
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V) Comprovar a prestação de serviços de sustentação de servidores virtuais e de 

serviços de forma dedicada;  

VI) Comprovar o fornecimento de servidores, conectividade, segurança e 

gerenciamento; 

VII) Comprovar o fornecimento de serviço de sustentação, operação e manutenção 

contínua de aplicações, serviços, sistemas e servidores, disponibilizados por meio de 

infraestrutura de Data Center através da Internet;  

8.6.3. O CAU/BR poderá, a seu exclusivo critério, efetuar diligências para verificação 

da veracidade das informações, incluindo visita ao local do Data Center. 

 

CAPÍTULO 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA a interconexão com a Internet, nas 

condições mínimas exigidas durante a utilização do sistema e seus serviços em sua 

totalidade. 

9.2. Devem ser contempladas na proposta, obrigatoriamente e sem custos adicionais 

para o CAU/BR, os custos das licenças, atualizações, a administração e configuração 

dos servidores e serviços, a migração dos serviços atuais e a execução das rotinas de 

backup e restore durante a vigência do contrato, bem como repositório de 

armazenamento das cópias de segurança realizadas em disco, disco virtual ou 

unidade LTO. 

 

9.3. Solução de Hardware e Software 

9.3.1. A CONTRATADA é responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos 

servidores por ela ofertados e fornecer subscrição dos softwares ofertados durante a 

vigência do contrato (atualização de versões e releases). 

 

9.4. Implantação das Soluções  

9.4.1. A CONTRATADA deverá elaborar um projeto de implantação, em conjunto com 

as áreas técnicas do CAU/BR, onde deverão constar:  

a) Desenho da solução (topologia, configurações de rede, endereçamentos IPs etc.); 

b) As atividades de migração e preparação do ambiente, customização, testes e 

implantação; 

c) Para cada atividade detectada deve ser identificado o responsável pela mesma; 

d) O cronograma de implantação. 

9.4.2. As regras de segurança implementadas na solução deverão atender à política 

de segurança do CAU/BR. 

9.4.3. Os procedimentos operacionais deverão atender às necessidades do CAU/BR; 

9.4.4. A implantação da solução deverá ser realizada pela CONTRATADA, podendo 

todas as atividades envolvidas serem acompanhadas e coordenadas por analistas e 

técnicos do CAU/BR; 

9.4.5. A coordenação dos trabalhos será feita pela CORTI do CAU/BR. 

9.4.6. A implantação da solução será realizada no ambiente de produção, portanto, 

se necessário, as atividades deverão ocorrer após o expediente (horários noturnos ou 

em finais de semana e feriados, a critério do CAU/BR). 

9.4.7. Para implantação do sistema corporativo, o CAU/BR irá definir equipe que 

poderá acompanhar e interagir nos servidores, em conjunto com a equipe da 
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CONTRATADA para customizar o ambiente que o sistema corporativo e banco de 

dados serão executados. 

9.4.8. Na conclusão, o CAU/BR emitirá o respectivo Termo de Recebimento 

Provisório, e após 15 (quinze) dias consecutivos de funcionamento, emitirá o 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo. 

9.4.9. Após a implantação de cada solução, a CONTRATADA deverá entregar ao 

CAU/BR relatório contendo:  

a) Especificação dos servidores virtuais e suas configurações; 

b) Especificação dos produtos instalados (nome do produto, versão e fabricante); 

c) Políticas e regras implementadas; 

d) Demais informações necessárias para documentação da solução implantada.  

9.4.10. Esta documentação deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados do aceite de cada implantação. 

 

9.5. Prestação dos Serviços:  

9.5.1. Os serviços deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA na modalidade 

24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias na semana); 

9.5.2. O início da prestação dos serviços de manutenção e de suporte técnico se dará 

quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

9.5.3. As versões dos softwares ofertados devem sempre estar com a versão mais 

atual disponível no mercado. A versão anterior não poderá permanecer instalada mais 

do que 03 (três) meses, após o lançamento da última versão homologada. Poderá 

permanecer instalada por tempo maior, desde que acordado com a CORTI do 

CAU/BR;  

9.5.4. A CONTRATADA deverá interagir com os analistas e técnicos da CORTI do 

CAU/BR para tirar dúvidas relacionadas ao serviço prestado.  

9.5.5. A CONTRATADA deverá prestar serviço de help-desk (atendimento) via web 

ou telefônico aos usuários dos serviços abaixo; 

9.5.6. E-mail: Suporte técnico para Configuração de programas leitores de e-mail 

(Ex.: outlook, iPhone, iPad); 

9.5.7. GED: Suporte técnico para Configuração assinaturas digitais; 

9.5.8. Certificação Digital: Suporte técnico na solicitação, emissão e instalação dos 

certificados digitais (em browser ou dispositivo criptográfico) e na utilização de 

certificados digitais nos sistemas internos do CAU/BR. Deverá ainda fornecer meios 

para que os certificados digitais possam ser instalados na carteira profissional com 

chip criptográfico pelo Terceiro que irá fornecê-las. 

9.5.9. Sites: Suporte técnico para configuração/atualização dos Sites do CAU/BR e 

CAU/UFs. Todas as tratativas desse suporte será realizada com a equipe da CORTI 

do CAU/BR. 

 

9.6. Manutenção das Regras, Políticas de Segurança e Versões dos Softwares 

9.6.1. Toda e qualquer alteração na configuração da solução (aplicação de novas 

regras, exclusão de regras, atualização de versões, aplicações de “patches” etc.) deve 

ocorrer mediante autorização formal do CAU/BR e deve ser previamente planejada; 

9.6.2. As alterações das configurações deverão sempre ocorrer em horários pré-

determinados pelo CAU/BR preferencialmente entre 22:00 e 06:00. 
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9.7. Controle dos Serviços Realizados pela CONTRATADA  

9.7.1. Para o controle e administração dos serviços realizados pela CONTRATADA, o 

CAU/BR poderá nomear até 06 (seis) representantes autorizados a interagir com a 

CONTRATADA. 

9.7.2. Deverão ocorrer reuniões quando solicitado pelo CAU/BR, para dirimir dúvidas 

sobre o serviço contratado, análise e entendimento dos relatórios gerenciais e 

administrativos e revisão das configurações e procedimentos implementados. 

 

9.8. Armazenamento dos registros de Auditoria  

9.8.1. Os registros de acesso aos servidores, logs de firewall, IDS, IPS e demais 

equipamentos de perímetros que componham a solução dos últimos 90 (noventa) dias 

deverão estar disponíveis para acesso mediante solicitação. Os registros gravados, 

superiores a 30 (trinta) dias, deverão ser disponibilizados para o CAU/BR em, no 

máximo, 3 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação. 

 

9.9. Ocorrência de Incidentes  

9.9.1. No caso de detecção de algum incidente de segurança, a CONTRATADA 

deverá acionar o CAU/BR imediatamente, para que sejam tomadas as medidas 

corretivas e legais necessárias. 

 

Incidente SLA 

Notificação de Incidentes emergenciais  Até 30 minutos 

Iniciar atendimento para correção de problemas, 

vulnerabilidades e/ou incidentes de segurança 
Até 60 minutos 

 

9.9.2. São considerados incidentes de segurança: os acessos indevidos, instalação 

de códigos maliciosos, negação dos serviços (DoS), ataques por força bruta, ou 

qualquer outra ação que vise prejudicar a funcionalidade dos serviços prestados para 

o CAU/BR.  

9.9.3. As tentativas de acessos indevidos, de instalação de códigos maliciosos, ou de 

qualquer outra ação que venham pôr em risco a segurança do ambiente do CAU/BR, 

sem sucesso, mas que seja detectada insistência por parte da pessoa mal-

intencionada, a CONTRATADA deverá ser comunicada imediatamente para que 

possam ser tomadas ações preventivas.  

9.9.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar no Portal de Acompanhamento de 

Serviços todas as informações necessárias (origem do ataque, tipo de ataque, data e 

hora, logs, etc.) para que sejam apurados os incidentes de segurança reportados. O 

CAU/BR deverá informar previamente as pessoas autorizadas a solicitar e obter estas 

informações.  

9.9.5. Dependendo do grau do incidente, a CONTRATADA deverá deslocar recurso 

técnico capaz de dar suporte ao problema, para compor o Time de Resposta do 

CAU/BR, visando tirar quaisquer dúvidas e dar suporte nas providências a serem 

customizadas. 

9.9.6. O eventual deslocamento de técnicos para as dependências do CAU/BR, 

localizadas em Brasília, não deve gerar ônus adicionais para este. 

9.9.7. O atendimento se dará em horário comercial, sendo de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados nacionais, de 7:00 às 19:00hs. 
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9.10. Segurança e Armazenamento dos dados 

9.10.1. A CONTRATADA deverá garantir através dos recursos de segurança 

disponibilizados para o atendimento ao cenário proposto, a inviolabilidade dos dados e 

dos serviços prestados. Para isso, deverão ser utilizados além dos recursos físicos, 

mecanismos controle de perímetro (Firewalls, IDSs, IPSs e afins) que garantam a 

disponibilidade dos serviços e servidores. 

9.10.2. A inviolabilidade deverá ser garantida no armazenamento, tráfego, e eventual 

manuseio dos dados, ou seja, durante qualquer intervenção técnica a ser realizada. 

 

9.11. Backup e Restore 

9.11.1. As rotinas de Backup e Restore deverão ser executadas pela CONTRATADA 

conforme frequência estabelecida na política de segurança do CAU/BR;  

9.11.2. Os backups dos serviços e pastas serão definidos pela CORTI; 

 

9.12. Os backups devem ser armazenados em infraestrutura da CONTRATADA; 

9.12.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar software e hardware de backup e 

restore; 

9.12.2. O backup deverá ser realizado de acordo com a seguinte agenda:  

  
Semana\Dia Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

1 semana Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental 
Completo 

Semanal 

2 semana Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental 
Completo 

Semanal 

3 semana Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental 
Completo 

Semanal 

4 semana Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental 
Completo 

Mensal 

 

9.12.3. O período de retenção dos backups deverá ser 6 meses e respeitar 

mensalmente a seguinte quantidade de backups: 

I) 6 backups diários incrementais 

II) 1 backup Normal por semana  

III) 6 backups normais mensais (a serem armazenadas) 

9.12.4. Os backups deverão ser armazenados em repositório de armazenamento de 

cópias de segurança específico, possuindo controle de acesso físico/lógico, podendo 

ser armazenado em disco, disco virtual ou unidade de fita LTO, enquanto o contrato 

estiver em vigência e ao final do contrato as mídias utilizadas para o armazenamento 

deverão ser entregues ao CAU/BR e em caso de não continuidade do contrato, todas 

informações referentes a backups deverão ser eliminadas pela CONTRATADA. 

 

9.13. Finalização do Contrato 

9.13.1.  Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos com os 

objetivos de viabilizar a transferência do conteúdo e configurações dos servidores 

virtuais, bases de dados e Storage para um outro ambiente computacional a ser 

determinado pelo CAU/BR;  
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9.13.2.  Após a transferência integral do conteúdo e configurações e aceite formal do 

CAU/BR as bases de dados e o Storage devem ser reformatados de modo a eliminar 

de forma irreversível as informações armazenadas nesses dispositivos. 

 

9.14. Segurança Física 

9.14.1.  A segurança deve ser feita por agentes de segurança durante 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. O monitoramento do site deverá prever 

utilização de câmeras de segurança e gravação digital. 

 

9.15. Portal de Acompanhamento dos Serviços / Gerência 

9.15.1.  A CONTRATADA deverá disponibilizar um sistema de monitoramento para 

verificação da disponibilidade do serviços e servidores contratados e quando alguma 

anormalidade for detectada, alertas deverão ser emitidos visualmente e através de uso 

de sistemas de comunicação como e-mail ou SMS.  

9.15.2.  Deverá dispor de sistema para abertura de chamados para atendimento a 

problemas identificados, solicitações de alteração/implementação de configurações de 

serviços. 

9.15.3.  Os sistemas deverão ser acessíveis pela Internet, por intermédio de 

navegador de internet, utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS. 

9.15.4.  O CAU/BR irá proceder junto à empresa, o credenciamento dos funcionários 

autorizados a ter acesso ao Portal e a interagir com os técnicos responsáveis pela 

manutenção dos serviços disponíveis. 

9.15.5.  A autenticação dos funcionários do CAU/BR no Portal deverá ser realizada por 

intermédio de credenciais de acesso (nome da conta e senha);  

9.15.6.  Através do Portal, todos os servidores credenciados pelo CAU/BR poderão ter 

acesso às seguintes informações e serviços, mediante solicitação por equipe 

autorizada: 

9.14.6.1. Visualização, recuperação e geração de relatórios a partir dos logs dos 

serviços disponibilizados; 

9.14.6.2. Visualização detalhada da utilização dos recursos de hardware, bem como 

relatórios semanais de utilização e tráfego; 

9.14.6.3. Solicitações de informações e serviços gerais.  

9.14.7. O Portal deverá estar disponível 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia.  

9.14.8.  O sistema para abertura de chamados deverá ser capaz de fornecer o 

acompanhamento de todos os chamados, independentemente da forma pela qual os 

mesmos foram abertos. 

9.14.9.  O sistema para abertura de chamados deverá permitir consultas de tickets por 

período (diário, semanal e mensal), apuração de nível do serviço de atendimento dos 

chamados (SLA), relação de incidentes de segurança e seus devidos tratamentos por 

parte da CONTRATADA. 

 

9.16. Conectividade Rede Local 

Todos os servidores virtuais e serviços descritos devem possuir conectividade de rede 

de pelo menos 1 Gbps. 

A rede deve suportar todos os protocolos necessários para suportar os serviços 

descritos. 
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9.17. Licenças dos Softwares 

9.15.1. Para todas as despesas relacionadas às demandas de softwares que 

estiverem previstas na solução, sejam elas de qualquer natureza, determina-se que 

CONTRATADA deverá arcar com todos os custos e deverá licenciar os sistemas 

operacionais, bancos de dados, softwares necessários para oferta dos serviços e 

backup. 

9.15.2. Em relação à atualização destes, a empresa CONTRATADA deverá ser 

responsável pela atualização das licenças que compões a solução. 

 

9.16. DNS Interno e Externo (Primário e Secundário) 

9.18.1. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de DNS interno (primário e 

secundário) e externo (primário e secundário) dos domínios pertencentes ao CAU/BR. 

9.18.2. Será de responsabilidade do CAU/BR os registros dos DNS externos no órgão 

responsável pela publicação dos mesmos. 

9.18.3. DNS externo:  

9.18.3.1. O serviço deverá prever o uso de um servidor primário e outro secundário, 

de modo que não venha a sofrer solução de continuidade, quer por falha de 

equipamento ou sobrecarga de tráfego.  

9.18.4. DNS interno:  

9.18.4.1. Este serviço deverá ser implantado com o uso de um servidor primário e 

outro secundário, de modo que a solução de continuidade não seja interrompida, quer 

por falha de equipamento ou sobrecarga de tráfego. 

 

9.19. Resolução de Problemas 

9.19.1. As resoluções de problemas no ambiente hospedado no Internet Data Center 

serão classificadas conforme a sua criticidade, levando em consideração o impacto 

para o negócio e a urgência, conforme regras descritas a seguir:  

 

Nível Enquadramento Prazo (Horas) 

Alto 

Representa um problema que torne inoperante a 

Plataforma Computacional, ou um serviço crítico de 

TI, a serem definidos pela CONTRATANTE, por 

inteiro, ou uma parte deste que é essencial aos 

negócios diários. 

1 

Médio 

Representa um problema que degrada o 

desempenho de um serviço não crítico de TI, por 

inteiro ou em parte. 

2 

Baixo 

Representam falhas de proporções baixa ou 

mínima que não estão afetando o desempenho dos 

serviços. 

4 

 

9.20. Prazo de Instalação  

9.20.1. O fornecimento da infraestrutura básica (Storage, Aplicações e respectivos 

Bancos de Dados e e-mail Corporativo) deverá ser realizado no prazo máximo de 07 

(sete) dias corridos, após a assinatura do contrato. 
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9.21. Pagamento sob demanda 

9.21.1. Servidores Virtuais, Serviços, discos e área de armazenamento em Storage só 

serão cobrados após sua ativação.  

9.21.2. O pagamento pela utilização dos serviços e servidores virtuais, será realizado 

de acordo com utilização do serviço pela CONTRATANTE; 

9.21.3 O valor final de cada item será dado pelo consumo, composto pelo valor 

referente à configuração utilizada de cada item; 

9.21.4. O valor de uso de Storage se dará pelo valor unitário do Terabyte (TB) 

multiplicado pela quantidade de TB em utilização. 

 

CAPÍTULO 10. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. 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. 

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

prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. 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. 

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

da CONTRATANTE. 

10.7. 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. 

 

CAPÍTULO 11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. 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. 

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

pactuados neste Termo de Referência. 

 



 

 

27 

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

designado, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 

11.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, 

quando executados a contento e aceitos. 

11.5. 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. 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO 12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

dos recursos orçamentários deste Conselho, estão previstos na: 

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 

Centro de Custo: 4.02.08.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do 

CSC 

 

CAPÍTULO 13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

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

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

fiscalização: 

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

sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados. 

13.1.2. Levar ao conhecimento do representante da CONTRATADA qualquer 

irregularidade fora de sua competência. 

13.1.3. 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. 

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

ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados. 

13.1.5. Encaminhar ao representante legal da CONTRATADA os documentos 

relacionados às multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a 

pagamentos; 

13.1.6. 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; 

13.1.7. 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 14. DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1. 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, 
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correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 

modalidades: 

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

14.1.2. Seguro-garantia. 

14.1.3. Fiança bancária. 

14.2. 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. 

14.3. 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. 

14.4. 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. 

14.5. A garantia será restituída à CONTRATADA após total cumprimento das 

obrigações 

pactuadas no contrato, nos termos da legislação vigente. 

 

CAPÍTULO 15. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 

15.1. 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. 

15.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar o documento fiscal exigível, 

discriminando todas as importâncias devidas, correspondentes aos serviços 

efetivamente prestados. 

15.1.2. 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. 

15.1.3. 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. 

15.2. 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. 

15.3. 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. 

15.4. 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 
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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. 

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

estabelecidos neste Termo de Referência. 

15.6. 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. 

15.7. 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. 

15.7.1. 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. 

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

enseja nenhum pagamento à CONTRATADA. 

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

realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

 

CAPÍTULO 16. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

16.1. 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; 

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

extensão dos danos. 

 

CAPÍTULO 17. DO CONTRATO 

17.1. 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. 

17.2. 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. 

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

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

meses, contados da data da sua assinatura. 

17.5. 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. 
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CAPÍTULO 18. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

18.1. Incorre em infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 

nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. Fraudar a execução do contrato; 

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.5. Cometer fraude fiscal; 

18.1.6. Não manter a proposta apresentada. 

18.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

18.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

18.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

18.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

18.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida. 

18.2.4. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o CAU/BR, 

pelo prazo de até dois anos; 

18.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, e consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

18.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

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

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

será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos 

causados; 

18.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

18.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

18.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

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

Lei nº 9.784, de 1999; 

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

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

causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade; 
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18.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

CAPÍTULO 19. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

19.1. 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. 

19.2. 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 20. DO REAJUSTE DE PREÇOS  

20.1. 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. 

20.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

20.3. A CONTRATADA poderá exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito ao 

reajuste dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. 

20.3.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar. 

20.4. 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 21. DA ESTIMATIVA DE CUSTO 

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

R$ 1.519.412,04 (um milhão quinhentos e dezenove mil quatrocentos e doze reais e 

quatro centavos). 

 

CAPÍTULO 22. DA PROVA DE CONCEITO 

22.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá, no prazo de três dias, após a 

data da convocação formal, apresentar-se na sede do CAU/BR para participar da 

Prova de Conceito. 

22.2. O descumprimento do prazo acarretará a desclassificação da licitante. 

22.3. A prova de conceito será realizada em sessão pública onde o licitante deverá 

demonstrar o atendimento a todos os requisitos elencados abaixo. O cumprimento dos 

requisitos será avaliado pela equipe técnica do CAU/BR. 

22.4. A equipe técnica do CAU/BR emitirá parecer conclusivo sobre o atendimento do 

conjunto de requisitos exigidos. 

22.5. Caso o licitante não demonstre o atendimento da totalidade das funcionalidades 

requeridas, a proposta será desclassificada, devendo ser chamada a próxima licitante, 

de acordo com a ordem de classificação para realização da Prova de Conceito nas 

mesmas condições discriminadas nesse Termo de Referência. 
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22.6. A licitante arcará com todos os custos necessários à execução da Prova de 

Conceito. 

22.7. A prova de conceito consistirá de: 

1) Teste de Implementação de Sites: Implementar um ambiente computacional com 

no mínimo 03 (três) websites em plataforma WordPress e as respectivas bases de 

dados MySql 

2) Teste de Implementação: Implementar um ambiente computacional similar ao atual 

ambiente do SICCAU, contendo 2 servidores de aplicação, um servidor de banco de 

dados e acesso ao storage via Web com as especificações descritas no item em até 2 

dias; 

3) Teste de extensão/acréscimo de Disco: incrementar espaço em disco ou 

acrescentar um disco em um servidor em até 15 minutos; 

4) Teste de Acréscimo de Memória: Acrescentar recursos de memória em um servidor 

em até 15 minutos; 

5) Teste de Acréscimo de Processador: Acrescentar recursos de processamento em 

um servidor em até 15 minutos; 

6) Teste de E-mail Corporativo: Disponibilizar serviço de e-mail que possua uma 

interface de webmail para uso e uma interface de gerência Web para criação de 

contas de e-mail; enviar e receber e-mails para dentro e para fora do Domínio em até 

2 dias; 

7) Teste de Envio de Newsletter: Criar uma Newsletter baseada em artigos pré-

cadastrados, com link externo e imagem, enviar a Newsletter por e-mails com 

assinatura digital para uma lista de destinatários (mínimo 10 diferentes) e apresentar 

confirmação de leitura da mensagem em até 1 hora; 

8) Teste de GED: Digitalizar, fazer upload, assinar digitalmente o documento com 

certificado digital válido da ICP-Brasil, recuperar documento e o pacote de assinaturas 

e verificar a assinatura digital do documento em até 15 minutos; 

 

CAPÍTULO 23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. 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, 05 de maio de 2016. 

 

À consideração superior, 

 

 

 

 

 

CRISTIANO XAVIER LUCAS FERREIRA 

Gerente do CSC - CAU/BR 
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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. 

 

 

 

 

ANDREI CANDIOTA 

Gerente Geral - CAU/BR 
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 ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Especificação de Infraestrutura de Servidores Virtuais – Configurações Atuais 
 

 Sistema 
Operacional 

CPU 
Memória 

RAM 
Discos Serviços 

S
IT

E
S

 

Windows 
2008 Server 

R2 x64 
4 cores 15 GB 

Disco 1 - 200  
GB  Disco 2 - 

150  GB 

Sites Aplicação 
- PHP Manager 1.2 

for IIS 7 
- Microsoft .NET 
Framework 4.5.2 

- IIS 6.1 SP1 
- IIS URL Rewrite 

Module 2 
- IIS Search Engine 
Optimization Toolkit 

1.0 
- Apache Tomcat 5.5 

- DNS Server 6.1 

Windows 
2008 Server 

R2 x64 
2 cores 8 GB 

Disco 1 - 200 
GB                  

Disco 2 - 1 TB  
Disco 3 - 80  

GB 

Banco de Dados 
Sites 

MySQL Server 5.5 
MySQL Workbench 

5.2 CE 

G
E

O
 

Windows 
2008 Server 

R2 x64 
4 cores 15 GB 

Disco 1 - 300 
GB  Disco 2 - 

100  GB 

GEO Aplicação 
- PHP Manager 1.2 

for IIS 7 
- IIS URL Rewrite 

Module 2 
- IIS 6.1 SP1 

- ArcGIS 10.3 for 
Server 

- ArcGIS 10.3 for 
Desktop 

- ArcGIS 10.3 Web 
Adaptor (IIS) 

- ArcGIS 10.2.2 
License Manager 

 

Windows 
2008 Server 

R2 x64 
2 cores 8 GB 

Disco 1 - 250  
GB  Disco 2 - 

80  GB 

Banco de Dados 
GEO 

PostgreSQL 9.0 
pgAdmin III 1.18 
PgBouncer 1.5.4 
ArcGIS 10.3 for 

Desktop 
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S
IC

C
A

U
 

Ubuntu 
12.04.5 

LTS 
8 cores 30 GB 

Disco 1 – 1.5 
TB  Disco 2 - 50  

GB 

SICCAU Profissional 
Apache 2.2.22 
PHP 5.3.10-
1ubuntu3.14 

Ubuntu 
12.04.5 

LTS 
4 cores 15 GB 

Disco 1 - 50  
GB 

SICCAU Corporativo 
Apache 2.2.22 
PHP 5.3.10-
1ubuntu3.15 

 

Ubuntu 
12.04.5 

LTS 
8 cores 30 GB 

Disco 1 - 50  
GB  Disco 2 - 

500  GB 

Banco de Dados 
SICCAU 

PostgreSQL 9.1.14 

R
E

D
M

IN
E

 

Ubuntu 
14.04 LTS 

1 core 512 MB 10 GB 

Redmine 
Ruby 2.1.5 

Redmine 2.4.2 
Apache 2.4.7 

 

 
Serviço de E-mail 
 

Servidor Local 

Quantidade de 
licenças  

(Atualmente em 
USO) 

Plano Serviços 

Exchange 
Online 

Nuvem 1500 
Exchang
e Online 
Plano 1 

* E-mail com caixa de 
correio de 50 GB 

* Contatos e 
calendários 

compartilhados 
* Antispam e 
antimalware 

 
Armazenamento (Storage) – Utilização Atual 
 

Nome Tipo Tamanho 

Sicau Storage 3 TB 

Caubr-BKP Storage 3,93 TB 

 
Serviço de Newsletters 
 
Envio de Newsletter com artigos e imagens via e-mail com as seguintes capacidades: 
 
* Envio de até 200.000 e-mails/dia; 
* Controle de envio; 
* Detecção de abertura das mensagens; 
* Criação e controle de edições de Newsletter; 
* Relatórios e gráficos de envio e abertura. 
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Processo Administrativo nº 330/2015 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016 

 

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 13/2016, 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 330/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016 

 

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 13/2016, 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 330/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016 

 

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 13/2016, 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 330/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016 

 

ANEXO V – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

 

Item Descrição Quantidade Valor Mensal Valor Anual 

1 
SITES – Servidor de 

hospedagem Sites CAU/BR 
e CAU/UFs 

1     

2 
SITES – Servidor de Banco 

de Dados MySQL  
1     

3 Servidor Aplicação 1     

4 GEO - Servidor Aplicação 1     

5 
GEO - Servidor Banco de 

Dados PostgreSQL 
1     

6 
SICCAU - Servidor Aplicação 

Corporativo 
1     

7 
SICCAU - Servidor Aplicação 

Profissional 
1     

8 
SICCAU - Servidor Banco de 

Dados PostgreSQL 
1     

9 
Storage – Armazenamento 

de Arquivo (TB) 
10     

10 Disco (GB) 10.000     

11 
Serviço de E-Mail 

Corporativo  
1700     

12 
Serviço de envio de 

Newsletters 
200.000     

13 
Serviço de Protocolo GED 

com Certificação Digital ICP 
- Brasil 

1     

14 
Migração do Ambiente atual 

para o novo ambiente 
Contratado 

1     

15 Transferência de Restore 1     

VALOR TOTAL ANUAL   
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Processo Administrativo nº 330/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016 

 

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 8.538, de 2015 e, ainda, por 

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

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

termos da lei. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 330/2015 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016 

 

 

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 330/2015, 

celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços Data Center virtual, 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. Contratação de serviço comum de sustentação, operação e manutenção contínua 

de aplicações, serviços, sistemas e servidores, disponibilizados por meio de 

infraestrutura de Data Center através da Internet, conforme especificações do Termo 

de Referência. 

 

 

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 13/2016 – Processo CAU/BR nº 

330/2015, realizada em XX de XXXXXX de XXXX, sendo o resultado da licitação 
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adjudicado e homologado por Despacho de XX de XXXXX de XXXX, do Presidente do 

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

forma integrante e inseparável:  

2.1.1. Termo de Referência; 

2.1.2. Edital do Pregão Eletrônico CAU/BR nº 13/2016 e seus anexos;  

2.1.3. Proposta de preços da CONTRATADA;  

2.1.4. Demais elementos constantes do Processo Administrativo nº 330/2015.  

 

 

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: 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 

Centro de Custo: 4.02.08.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do 

CSC 

 

 

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. 

5.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

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

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

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. As disposições inerentes ao reajuste de preço constam do Capítulo 20 do Termo 

de Referência e demais disposições aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA 

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

inerentes ao presente contrato, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa 

autorização da outra, salvo exceções constantes neste contrato, no Edital ou no 

Termo de Referência.  
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CLÁUSULA OITAVA – DA TOLERÂNCIA E DA NOVAÇÃO 

8.1. A tolerância não enseja novação, sendo que qualquer alteração, por mais simples 

que seja, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre as partes, mediante 

Termo Aditivo.  

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

9.1. O presente contrato poderá ser alterado, mediante a lavratura de Termo Aditivo, 

conforme previsão legal do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. As disposições inerentes às obrigações da Contratada constam dos Capítulos 9 

e 10 do Termo de Referência e demais disposições aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Devem ser observadas as obrigações estatuídas no Capítulo 11 do Termo de 

Referência e demais disposições aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

10.1. Devem ser observadas as obrigações estatuídas no Capítulo 14 do Termo de 

Referência e demais disposições aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

13.1. Durante o período de vigência, o empregado público designado fará o 

acompanhamento e fiscalização do contrato obedecendo as disposições legais 

aplicáveis e as disposições do Capítulo 13 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

14.1. São partes integrante do presente contrato, independente de transcrições ou 

referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo CAU/BR nº 330/2015, em 

cujos autos foi promovida Pregão Eletrônico nº 13/2016, especialmente o Edital, 

Termo de Referência e Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA.  

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

Referência, anexo a este instrumento, em especial os 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.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

15.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, 

Seção Judiciária do Distrito Federal.  

 

E por estarem 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: 

NOMEAR 

  

 

NOMEAR 

Cargo 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Assinatura:   Assinatura: 

Nome:    Nome: 

CPF:       CPF:  


