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Processo Administrativo nº 158/2015 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

 

 

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: 10 de dezembro de 2015 

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, ficando os licitantes, desde já, cientes que a 

publicidade ocorrerá exclusivamente no referido local. 

1.5 A participação na licitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital 

importa em total e irrestrito conhecimento e aceitação das condições estatuídas, ou seja, de 

que os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posterior 

reclamação. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.caubr.gov.br/
http://www.caubr.gov.br/


 

 

2 

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. 

1.7 O Termo de Referência é parte integrante deste Edital, como se transcrito estivesse. 

 

CAPÍTULO 2. DO OBJETO 

2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de consultoria 

especializada em recursos humanos para elaboração, implantação e acompanhamento do 

Plano de cargos, carreiras e remuneração; Avaliação de Desempenho e Programa de 

Treinamento aos funcionários do CAU/BR, conforme especificações e obrigações constantes 

do Termo de Referência, Anexo I Edital. 

2.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

CAPÍTULO 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

3.1 As disposições inerentes às Condições para Participar da Licitação constam do Capítulo 8 

do Termo de Referência 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. 
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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 

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. 

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

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

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

sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

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

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

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

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

fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a fase de lances. 

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

123/06, que assegura preferência de contratação como critério de desempate técnico, caso a 

proposta mais bem classificada não tenha sido ofertada por microempresa ou empresa de 

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

porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

7.11.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, apresentar uma última 

oferta, necessariamente inferior àquela apresentada pela primeira colocada, situação em que, 

atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

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

forma determinada anteriormente, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese de microempresas e empresas de pequeno porte, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

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

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

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

CAPÍTULO 8. DA NEGOCIAÇÃO 

8.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

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

para a contratação. 

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

demais licitantes. 

 

CAPÍTULO 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

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

de preço adequada ao último lance, acompanhada da planilha de custos, formação de preços 

(conforme modelo apresentado no Anexo V, e demais documentos relacionados no subitem 

10.3 do 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 valores unitários e global superiores aos estimados ou 

com preços manifestamente inexequíveis. 

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

informações prestadas pelo licitante. Caso fique caracterizada atitude inidônea do licitante, 

esse estará sujeito às penalidades previstas em lei. 

 

CAPÍTULO 10.  DA HABILITAÇÃO 

10.1 As disposições inerentes à Habilitação (Qualificação Técnica; Qualificação econômico-

financeira; Regularidade fiscal e trabalhista; Declarações e Habilitação Jurídica) constam do 

Capítulo 8 do Termo de Referência 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. 

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

apreciados pelo Presidente do CAU/BR. 

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

aproveitamento. 

 

CAPÍTULO 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

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

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

 

CAPÍTULO 13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

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

assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e Anexos. 

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

pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os 

termos deste Edital. 

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

período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pelo CAU/BR. 

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

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

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

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

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

obedecida a ordem de classificação.  

 

CAPÍTULO 14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

 

CAPÍTULO 15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

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

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

a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br. 

15.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

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. 

mailto:licitacao@caubr.gov.br
mailto:licitacao@caubr.gov.br
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15.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 

no sistema eletrônico para os interessados. 

 

CAPÍTULO 16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

16.1.1 A anulação do pregão induz à do contrato. 

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

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

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

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

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de informações ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 

para fins de classificação e habilitação. 

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

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

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

lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

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

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

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

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto 

de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-

se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

16.6 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 

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

porte. 

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

prevalecerão as últimas. 

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

conveniência do CAU/BR, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520, de 

2002. 

 

CAPÍTULO 17. DOS ANEXOS 

17.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

17.1.1 Termo de Referência (Anexo I); 

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

declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

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; 
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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, 27 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

HENRIQUE MARTINS FARIAS 

Gerente Administrativo CAU/BR 
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 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

CAPÍTULO 1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de consultoria 

especializada em recursos humanos para elaboração, implantação e acompanhamento dos 

seguintes serviços:  

1.1.1.  Plano de cargos, carreiras e remuneração; 

1.1.2.  Avaliação de Desempenho; 

1.1.3.  Programa de Treinamento 

 

CAPÍTULO 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de serviços definidos tem como objetivo revisar e aprimorar as diretrizes 

estabelecidas na atual política de cargos e salários do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR), feitas por consultoria e que possui informações estratégicas que deverão 

ser consideradas no desenho das novas ferramentas de gestão de pessoas propostas. Essas 

novas ferramentas devem facilitar a tomada de decisões na organização e profissionalizar a 

gestão de pessoas e equipes por parte do CAU/BR determinando estratégias claras tanto na 

atração, retenção e no desenvolvimento dos colaboradores. Entende-se que com as 

competências necessárias mapeadas e com um modelo de gestão de desempenho, o 

CAU/BR possa ter regras e formas de avaliação claras para os seus funcionários, o que será 

de grande valia para a realização de feedbacks que irão apontar os principais 

comportamentos que se esperam dos colaboradores, além de direcionar os recursos de 

capacitação que passarão a ser mais focados nas competências que precisam ser 

desenvolvidas por cada funcionário, evitando assim a contratação e convocação de serviços 

que geram pouco valor agregado ao CAU/BR. Em paralelo e em complemento torna-se 

necessário o desenvolvimento de um plano de cargos e remuneração.  

2.2. Espera-se com a construção da ferramenta os seguintes benefícios:  

2.2.1 competitividade em relação ao mercado de trabalho facilitando a atração e a retenção 

dos colaboradores dentro da capacidade orçamentária do CAU/BR;  

2.2.2 definição de políticas contendo regras e critérios para movimentação salarial dos 

colaboradores;  

2.2.3 definição dos cargos e funções necessários para o CAU/BR e suas possíveis carreiras, 

facilitando a visualização do crescimento por parte dos colaboradores e dos gestores.  

2.3 Entende-se que com a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, a 

Autarquia terá condições de gerenciar melhor seu quadro de pessoal, definindo as carreiras 

de forma transparente para os colaboradores do CAU/BR e com isso clareando suas 

expectativas quanto aos seus anseios e sua longevidade na organização. 

2.4 O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração deverá estar alinhado às diretrizes 

estratégicas preconizadas, na busca de modernização administrativa, no desenvolvimento de 

uma visão com compromisso social, no aumento da eficiência operacional, na eficácia da 

gestão estratégica, na busca da qualidade total com elevação da produtividade e na 

efetividade da orientação focada para resultados. Ainda, ressalta-se ser de fundamental 

importância para o CAU/BR, à captação e manutenção de talentos e habilidades profissionais.  
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2.5 Deverá ser considerada, ainda, a necessidade existente no Conselho, de realização de 

levantamento das atribuições, objetivando a efetivação do enquadramento dos empregados 

alinhado aos perfis e parâmetros técnicos do PCCR e o estabelecimento de curva de 

maturidade profissional.  

2.6 O resultado esperado com a realização deste trabalho é criar um Sistema de 

Remuneração, Captação e Manutenção de profissionais consistente e estruturado, baseado 

em fatores internos correlacionados a valores de mercado. Busca-se ainda, a aplicação das 

mais modernas práticas e técnicas sobre o assunto. Por fim, entende-se que o sistema de 

Remuneração trata-se de uma ferramenta necessária para se estabelecer uma política 

salarial justa e competitiva, em benefício da realização da atividade econômica e finalística 

deste Conselho. 

 

CAPÍTULO 3. DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços deverão ser executados com presteza, pontualidade, qualidade, eficiência, 

de forma a atender integralmente ao objetivo esperado; 

3.2. Havendo prestação de serviços em desatendimento às situações anteriormente 

expostas, a Contratada deverá corrigir e/ou refazer, conforme o caso, por sua inteira 

responsabilidade, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou quaisquer 

incorreções derivadas de execução inadequada. 

3.3 A Contratada deverá cumprir a descrição do conjunto de métodos, técnicas e 

procedimentos, citados de maneira detalhada neste Termo de Referência, os quais deverão 

ser utilizados no decorrer dos trabalhos, considerando a elaboração de um cronograma 

contendo o plano de comunicação do trabalho, bem como a realização de, no mínimo, duas 

reuniões presenciais mensais, com as pessoas envolvidas neste processo, até o término do 

contrato, a serem realizadas na sede da Contratante. Todas as despesas da Contratada 

para a fiel execução do serviço serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 

CAPÍTULO 4. DA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

4.1. As reuniões para a prestação dos serviços deverão ser realizadas na sede do CAU/BR, 

localizada no SCS Quadra 02, Bloco “C”, Lote 22, Ed. Serra Dourada, Salas 304, 306, 

401/409, 511 e 608, Asa Sul, CEP: 70300-902 Brasília (DF), podendo essas reuniões 

acontecer em outros locais do Distrito Federal, desde que acordados anteriormente com a 

equipe do projeto. 

4.2. A consultoria contratada deverá realizar seus trabalhos de tabulação, análise e 

desenvolvimento da solução em seu escritório. 

4.2.1 O CAU/BR não disponibilizará área física para que a Contratada execute seus 

trabalhos, ressalvados os eventos necessários a reuniões com colaboradores deste 

Conselho. 

 

CAPÍTULO 5. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A contratada prestará os serviços abaixo elencados nas condições estabelecidas. 

 
5.2. DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 
5.2.1 Etapas do projeto a serem desenvolvidas 

5.2.1.1 Análise da Documentação Inicial: Deverão ser analisados documentos existentes no 

CAU/BR, tais como organograma, planejamento e diretrizes estratégicas, regimento e as 
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deliberações plenárias e portarias que tratem de questões relativas a pessoal, além de toda 

documentação relevante utilizada na construção da atual política de cargos e remuneração. 

Para isso, será necessário analisar todo o trabalho desenvolvido por consultoria anterior 

(política de cargos e salários com os dados da pesquisa e tabela salarial propostas, bem 

como a política salarial e as descrições de cargo), momento em que o cenário inicial da 

organização foi mapeado, também verificando todas as conclusões do trabalho, permitindo 

analisar as referências de mercado para a parte salarial, a competitividade do CAU/BR 

naquele momento, as descrições de cargos atuais, tabelas salariais propostas e utilizadas, 

além das regras, diretrizes e procedimentos recomendados para as movimentações salariais 

existentes. Deve-se, ainda, levar em consideração os editais de seleção de pessoal, políticas 

de RH e demais documentos relevantes que possam ter impacto na elaboração do projeto. 

5.2.1.2 Reunião com os Executivos: Devem ser realizadas, pelo menos, 6 entrevistas 

individuais com os principais executivos / gestores do CAU/BR para que sejam entendidas as 

responsabilidades destas funções dentro da organização, bem como as necessidades que 

cada gestor percebe para sua área de atuação. A entrevista deve ser semi-estruturada 

seguindo o modelo do Anexo I deste Termo de Referência. 

5.2.1.3 Apresentação de diagnóstico da situação atual: A consultoria deverá apresentar um 

relatório sobre a situação atual do CAU/BR com as suas percepções em relação às 

dificuldades encontradas atualmente pelos gestores em relação à parte de gestão de 

pessoas, os pontos positivos do ambiente e cultura do CAU/BR e possíveis inconsistências 

que possam dificultar a implantação do modelo de gestão de pessoas que será proposto. 

Esse relatório deverá ser apresentando para o RH e para o Gerente Geral do CAU/BR e será 

considerada como concluída a etapa após o aceite do CAU/BR. 

5.2.1.4 Coleta de dados para descrição de cargo: Deverão ser mapeadas todas as posições 

do CAU/BR e descrições existentes, independente da existência de cargos idênticos. Dessa 

maneira, espera-se que a consultoria possa analisar todo o quadro de funcionários do 

CAU/BR para que qualquer desvio de atividades seja identificado na origem do projeto. A 

forma de coleta de dados não poderá ser exclusivamente eletrônica, assim, a consultoria terá 

condições de obter o máximo de informações junto aos colaboradores do CAU/BR, para que 

estes possam ter participação ativa na construção desta nova ferramenta. 

5.2.1.5 Revisão dos conteúdos das descrições de cargo: A contratada deverá verificar a 

qualidade das descrições recebidas e realizar as devidas complementações em relação ao 

processo para garantir o correto preenchimento do conteúdo, conforme a metodologia a ser 

aplicada. 

5.2.1.6 Avaliação dos cargos e funções por meio de metodologia própria: Todas as descrições 

dos colaboradores deverão ser pontuadas na metodologia da consultoria. A metodologia a ser 

adotada deverá ser de pontos para facilitar a comparação dos cargos dentro do próprio 

CAU/BR e caso necessário também com o mercado. Para isso a metodologia não poderá ser 

criada exclusivamente para aplicação no CAU/BR. Ao final do projeto, a consultoria deverá 

capacitar a equipe (até 5 pessoas) do CAU/BR na metodologia de pontuação dos cargos e 

funções. 

5.2.1.7 Estrutura de cargos e funções: Com os cargos e funções devidamente pontuados, a 

consultoria deverá apresentar a estrutura proposta para os cargos e funções do CAU/BR, 

reorganizando as carreiras, criando e extinguindo cargos e funções para um melhor 

funcionamento do plano de cargos, carreiras e remuneração, respeitado o disposto no Edital 
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nº 1 do Concurso Público 1/2013 CAU/BR e contratos firmados entre o Conselho e os atuais 

colaboradores do quadro efetivo; se houver alguma alteração no escopo do cargo poderá 

haver mudanças das descrições, com vistas a melhorar e adequar à atual estrutura do 

Conselho. Essa estrutura de cargos e funções deverá ser apresentada para o RH em uma 

primeira reunião e em seguida para os gestores do CAU/BR. No caso de sugestões 

pertinentes, a consultoria deverá realizar os ajustes necessários e validar novamente o 

documento. 

5.2.1.8 Pesquisa Salarial: A consultoria deverá realizar uma pesquisa salarial utilizando sua 

própria base de dados ou de alguma fonte reconhecida pelo mercado para coletar e tabular 

os dados salariais. Com base nesta pesquisa deverá ser apresentado um relatório com os 

dados de mercado por cargo com as seguintes estatísticas (1º Quartil, Mediana e 3º Quartil). 

5.2.1.9 Impacto Financeiro: Após a pesquisa salarial, a consultoria irá analisar os impactos 

financeiros, considerando dois cenários a serem definidos pela CAU/BR. Após a análise dos 

dois cenários, será definida a estratégia de remuneração para que a consultoria possa, em 

conjunto com o CAU/BR, realizar o enquadramento dos colaboradores. 

5.2.1.10 Elaboração do Plano de Cargos, Careiras e Remuneração (PCCR): Nessa etapa do 

projeto, deverão ser analisadas todas as informações existentes no CAU/BR, verificando a 

possibilidade de aproveitar uma parte do conteúdo, se necessário. O documento final deverá 

conter todos os conceitos utilizados, explicação metodológica, apresentação dos cargos, 

funções e carreiras, estratégia de remuneração definida, periodicidade de revisão do plano de 

cargos, carreiras e remuneração, descrições de cargos e funções definidas para o CAU/BR, 

além das regras e critérios para a movimentação salarial dos colaboradores, respeitado o 

disposto no Edital nº 1 do Concurso Público 1/2013 CAU/BR e contratos firmados entre o 

Conselho e os atuais colaboradores do quadro efetivo; se houver a necessidade de alguma 

alteração, esta deverá ser acordada com os gestores e a equipe participante do processo. 

Essas regras têm como objetivo facilitar a tomada de decisão por parte dos gestores no dia a 

dia, focando no modelo de gestão do CAU/BR e que foi sendo desenvolvido ao longo do 

projeto. 

5.2.1.11 Apresentação da proposta do Plano de Cargos, Careiras e Remuneração (PCCR): A 

proposta inicial do PCCR deverá ser apresentada em até 45 dias da assinatura do Contrato, 

aos gestores, que poderão, ainda, contribuir com alguma sugestão no conteúdo do 

documento final. Após essa validação com os gestores, a consultoria irá apresentar o Plano 

de Cargos, Carreiras e Remuneração para os colaboradores do CAU/BR, visando disseminar 

a forma como o projeto foi construído, esclarecendo eventuais dúvidas da equipe. O prazo de 

45 dias poderá ser prorrogado, por mais 15 dias por interesse do CAU/BR, desde que 

devidamente justificado pela contratada. 

5.2.1.12 A entrega do Plano de Cargos, Careiras e Remuneração (PCCR) finalizado deverá 

acontecer em 120 dias, contados da assinatura do contrato, contendo a Proposta Final do 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para o CAU/BR, sendo que as sugestões e 

propostas de alteração das normas do CAU/BR também deverão estar concluídas, bem como 

as novas normativas que deverão ser elaboradas. 

 
5.3. DO MODELO DE GESTÃO DE DESEMPENHO 
5.3.1 Etapas do projeto a serem desenvolvidas:  

5.3.1.1 Análise da Documentação Inicial: Deverão ser analisados documentos existentes no 

CAU/BR, tais como planejamento e diretrizes estratégicas, regimento interno, deliberações 
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plenárias e portarias que tratem de questões relativas à pessoal, editais de seleção, política 

de cargos e salários atual e suas respectivas descrições de cargo, estratégias de 

remuneração, conforme citado no item 5.2.1.1, políticas de RH, contratos de trabalho vigentes 

e demais documentos relevantes que possam impactar no projeto e ajudar na estruturação do 

modelo de gestão de desempenho, bem como apoiar o CAU/BR no entendimento e execução 

de sua missão institucional. 

5.3.1.2 Reunião com os Gestores: Deverão ser realizadas 6 entrevistas com os gestores do 

CAU/BR para entendimento de cada uma das áreas do Conselho, modelos de gestão, bem 

como para sanar qualquer tipo de dúvida referente às documentações analisadas na etapa 

anterior. 

5.3.1.3 Coleta de dados com os empregados para definição das competências 

comportamentais: A forma de coleta de dados deve ser realizada presencialmente e deve 

abordar 100% dos cargos profissionais do CAU/BR, para que se possa confirmar as 

competências coletadas nas reuniões com os gestores, identificar novas competências e 

buscar dados para verificar os principais comportamentos esperados em cada competência, 

para cada tipo de cargo. 

5.3.1.4 Definição das Competências Comportamentais: A consultoria contratada deverá 

propor o modelo de competências comportamentais do CAU/BR, considerando o modelo de 

competência organizacional (para derivação do modelo), competências horizontais (para 

todas as áreas do órgão), competências de gestão (para as funções de liderança) e 

competências específicas. Caso surjam outros tipos de competências, essas deverão ser 

mapeadas e apresentadas ao CAU/BR para análise e validação. 

5.3.1.5 Aprovação das Competências: Após a identificação das competências, a consultoria 

apresentará o conteúdo para os gestores do CAU/BR em reunião específica para que o 

material possa ser analisado, discutido e ajustado de acordo com as necessidades do 

Conselho. Ao final desta etapa, a consultoria deverá entregar um relatório com o modelo de 

gestão por competências, com as competências identificadas e conceituadas para finalização 

desta etapa e em qual área/ cargo cada competência se aplica. 

5.3.1.6 Desdobramento das competências: Com o modelo de competências e devidas 

conceituações aprovadas, a consultoria desdobrará as competências em níveis de 

proficiência, considerando o nível de complexidade de competências dos cargos definido no 

PCCR. Os desdobramentos em níveis de proficiência das competências devem considerar 

todos os cargos e funções do órgão, tornando evidente os comportamentos mais complexos 

para os cargos de gestão e os menos complexos para os cargos de nível tático/ operacional. 

5.3.1.7 Aprovação das competências desdobradas: Será realizada uma reunião de 

apresentação prévia para o RH onde serão analisadas todas as competências desdobradas 

do CAU/BR, podendo ocorrer ajustes nos conteúdos. Em seguida será realizada uma reunião 

com os principais gestores do CAU/BR para que eles avaliem o conteúdo das competências 

desdobradas, bem como se os grupos de cargos estão compatíveis com as expectativas do 

CAU/BR. Caso seja necessário, serão realizados os ajustes finais no modelo de 

competências. Será entregue ao final desta etapa o dicionário de competências do CAU/BR, 

que servirá como referência para a área de recursos humanos, podendo impactar nos 

processos de avaliação de desempenho, seleção, treinamento, sucessão, evolução de 

carreira, trilhas de aprendizagem, dentre outros processos, conforme modelo de gestão por 

competências definido ao início do projeto.  
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5.3.1.8 Definição do modelo de avaliação de desempenho: Neste momento, a consultoria 

deverá apresentar um modelo adequado à cultura organizacional do CAU/BR, citando os 

critérios do modelo de avaliação de desempenho proposto (tipo de avaliação, pesos, proposta 

de retorno - feedback, acordo de metas, dimensões de avaliação, grupos de avaliação, 

competências comportamentais X atribuições técnicas X metas, entre outros critérios a serem 

propostos pela consultoria). 

5.3.1.9 Aprovação do modelo de avaliação de desempenho: O modelo será avaliado em duas 

etapas, sendo a primeira pelo RH e a segunda pelos principais gestores do CAU/BR. Em caso 

de sugestões de melhorias / modificações, o modelo será novamente apresentado para uma 

nova validação dos gestores, respeitado o disposto no Edital nº 1 do Concurso Público 1/2013 

CAU/BR e Portarias Normativas do CAU/BR. A etapa será considerada como concluída após 

a concordância do CAU/BR em termo de aceite. 

5.3.1.10 Definição das regras e do manual da avaliação de desempenho: Com a aprovação 

do modelo de avaliação de desempenho, a empresa contratada deverá criar as regras 

detalhadas e o manual da avaliação de desempenho do CAU/BR. Deverão estar presentes 

neste documento todas as regras do programa, incluindo exceções e casos específicos, 

prazos para início e fim das avaliações, consequências da avaliação de desempenho para os 

colaboradores, relatórios que devem ser gerados ao final do programa para que os gestores 

tenham informações sobre sua equipe de trabalho, cronograma e check list de implantação, 

entre outras informações relevantes para que o colaborador possa saber como será 

conduzido o processo do início ao final do ciclo. 

5.3.1.11 Aprovação do manual de Avaliação de Desempenho: Em até 150 dias da assinatura 

do contrato, o manual deverá ser apresentado, com as devidas explicações aos gestores do 

CAU/BR, que terão um prazo para avaliar o documento e apontar suas observações. A 

consultoria deverá avaliar e realizar as devidas modificações, se pertinentes, e, em seguida, 

apresentar a versão final do documento para a conclusão desta etapa do projeto. 

5.3.1.12 Treinamento dos gestores no Modelo de Avaliação de Desempenho: Dentro do prazo 

de 150 dias (item 5.3.1.11), a consultoria deverá realizar o treinamento, de no mínimo 4 

(quatro) e no máximo 8 (oito) horas, com os gestores do CAU/BR e com a equipe de RH, 

visando a clareza sobre a utilização da ferramenta e seus benefícios. 

5.3.1.13 Apresentação do Modelo de Avaliação de Desempenho para os colaboradores: 

Dentro do prazo supracitado (item 5.3.1.11), a empresa contratada deverá apresentar aos 

colaboradores todo o projeto, abordando sua concepção, como foi realizado e os resultados 

obtidos, além de mostrar os próximos passos para a aplicação da avaliação de desempenho. 

5.3.1.14 Aplicação da Avaliação de Desempenho: A consultoria será responsável por apoiar a 

aplicação do primeiro ciclo da avaliação de desempenho do CAU/BR por meio de sistema 

eletrônico cedido pela própria contratada. O sistema deverá ser capaz de apresentar as 

seguintes características: 

5.3.1.14.1 Realizar workflow – fluxo de trabalho de acompanhamento das avaliações, 

avisando gestores e funcionários dos seus prazos; 

5.3.1.14.2 Apresentar página inicial com status das ações a serem realizadas pelo 

colaborador e/ou pelo gestor; 

5.3.1.14.3 Apresentar os seguintes relatórios: 

5.3.1.14.3.1 Notas / conceitos individuais dos colaboradores; 

5.3.1.3.14.2 Notas dos colaboradores por área comparando os colaboradores do setor; 
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5.3.1.3.14.3 Ranking geral de todos os colaboradores por nota e por competências; 

5.3.1.3.14.4 Resultados de cada competência, por área e no CAU/BR para que os gestores 

possam verificar quais as competências já estão desenvolvidas na entidade e quais ainda 

precisam ser fortalecidas; 

5.3.1.3.14.5 Plano de ação individual para os colaboradores, de acordo com o que foi citado e 

registrado na avaliação de desempenho. 

 

5.4. PLANO DE TREINAMENTO 

5.4.1 Mapeamento dos conhecimentos técnicos: Ao final do contrato, deverão ser mapeados 

todos os conhecimentos técnicos para a realização das atividades no CAU/BR para cada 

cargo ou função, devendo a empresa contratada apresentar relatório circunstanciado sobre a 

matéria. 

5.4.2 Definição do nível de conhecimento técnico: De acordo com os mapeamentos 

realizados, a consultoria deverá verificar se os conhecimentos citados estão compatíveis com 

o que está previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. Caso haja alguma 

divergência nas informações, essas deverão ser avaliadas em conjunto com a área de 

recursos humanos para alinhar os conteúdos finais. 

5.4.3 Definição das ações de desenvolvimento para competências comportamentais: Para a 

parte comportamental, os treinamentos e ações de desenvolvimentos propostos deverão 

partir do modelo de competências previamente aprovado neste projeto. Dessa maneira, será 

fundamental observar os níveis de proficiência em cada competência para cada grupo de 

cargo. 

5.4.4 Matriz de capacitação para desenvolvimento profissional: Ao final do processo a 

consultoria irá construir e apresentar uma matriz de aprendizagem com o conteúdo de cada 

um dos conhecimentos esperados, além dos temas ou cursos que devem ser tratados para o 

desenvolvimento dos profissionais do CAU/BR.  

 

5.5. Os consultores da contratada deverão: 

5.5.1. Manter sigilo sobre informações que por qualquer meio venham a ter acesso, referentes 

ao CAU/BR seja por meio de entrevistas, relatórios ou documentos formais. 

5.5.2. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, o CAU/BR procederá à análise e 

ações cabíveis, sem prejuízo das sanções na esfera administrativa, penal e cível. 

 

 

5.6 Qualificação Profissional da Equipe de Consultores 

5.6.1 Gerente de Projetos 

5.6.1.1 Formação: Nível Superior completo com Especialização em Gestão de Pessoas ou 

afins. 

5.6.1.2 Experiência mínima como coordenador em 03 (três) projetos para empresas ou 

entidades com, no mínimo, 200 funcionários, em pelo menos um dos seguintes objetos: 

 Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 

 Mapeamento de Competências 

 Avaliação de Desempenho 

 Plano de Treinamento 
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A comprovação deverá ocorrer por meio de atestados de capacidade técnica para órgãos ou  

entidades de mesmas características, públicas ou privadas. 

 

5.6.2 Consultor Sênior 

5.6.2.1 Formação: Nível Superior completo com Especialização em Gestão de Pessoas ou 
afins. 
5.6.2.2 Experiência de atuação mínima em 03 (três) projetos para empresas ou entidades 

com, no mínimo, 200 funcionários, em pelo menos três dos seguintes objetos: 

 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

 Mapeamento de Competências 

 Avaliação de Desempenho 

 Plano de Treinamento  

 

A comprovação deverá ocorrer por meio de atestados de capacidade técnica para órgãos ou  

entidades de mesmas características, públicas ou privadas. 

 

5.7 Qualificação Técnica da Empresa 

5.7.1 Apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica para cada um dos 

objetos a seguir em empresas ou entidades com pelo menos 200 colaboradores nos últimos 2 

anos: 

5.7.1.1 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração; 

5.7.1.2 Mapeamento de Competências; 

5.7.1.3 Avaliação de Desempenho. 

 

5.8 Qualificação do Sistema de Avaliação de Desempenho 

5.8.1 Será exigida a apresentação de 1 (um) atestado de capacidade técnica em empresas 

ou entidades com mais de 200 funcionários para a habilitação da ferramenta de Avaliação de 

Desempenho que será implantada no CAU/BR durante o projeto. Deve-se garantir também a 

existência e execução dos relatórios citados neste termo de referência. 

 

CAPÍTULO 6. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

6.1. Estima-se como gasto máximo para a prestação dos serviços o valor de R$ 215.000,00 

(duzentos e quinze mil reais), para o período de 12 (doze) meses, no qual deverão ser 

cumpridas todas as etapas estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

CAPÍTULO 7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá conter descrição detalhada do objeto da licitação, com apresentação 

dos valores de cada um dos objetos, inclusive do sistema de avaliação de desempenho em 

separado. 

7.1.1 O valor do sistema de avaliação de desempenho deverá conter todos os custos para um 

ano de aplicação, considerando licenciamento, suporte, instalação, se necessário, e outros 

custos que possam impactar no processo. 

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

com relação a prazo e especificações dos serviços ofertados ou sobre qualquer condição que 
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importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações 

destinadas a sanar evidentes erros materiais; 

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

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

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

considerada a proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste Termo de 

Referência; 

7.4. Os valores apresentados serão levados em consideração para efeito de julgamento na 

licitação e são de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não cabendo o direito de 

pleitear depois qualquer alteração, seja para mais ou para menos; 

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

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

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 

para mais ou para menos, conforme o caso. 

 

CAPÍTULO 8: CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO  

8.1 DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES 

8.1.1 Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a todas as 

exigências estabelecidas, não sendo admitida, seja a que título for, a participação de 

dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive familiares, na forma prevista 

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

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

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 

deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

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

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

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

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

8.1.2 Não poderão participar deste Pregão: 

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

CAU/BR, durante o prazo da sanção aplicada; 

8.1.2.2 Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

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

promovida sua reabilitação; 

8.1.2.3 Empresário impedido de licitar e contratar com a União, 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; 
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8.1.2.8 Dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive familiares, na forma 

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

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

 

8.2 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.2.1 Os licitantes deverão apresentar balanço patrimonial do último exercício social exigível, 

apresentado na forma da lei; 

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

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.  

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

comprovar o seguinte:  

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

superiores a 1; 

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

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

estimado para a contratação; 

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

contratação. 

8.2.7 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do 

Exercício por balancetes ou balanços provisórios. Caso o exercício financeiro anterior ao da 

licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura 

deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais. 

8.2.8 O licitante deverá apresentar ainda, a Certidão Negativa de falência ou concordata, ou 

de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

8.3 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

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

documentação complementar especificada neste Edital. 

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

apresentar documentos que supram tais exigências. 

8.3.3 Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento das 

vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante 

consulta ao:  

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

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

8.3.5 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

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

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

8.3.6 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

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

empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

8.3.8 Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 

certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 

documentação complementar, para fins de comprovação de regularidade trabalhista: Prova 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o 

disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

 

8.4 DAS DECLARAÇÕES 

8.4.1 Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e sujeita-se 

aos termos e condições da licitação. 

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

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

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

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

declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, Estadual ou do 

Distrito Federal e Municipal. 

 

8.5 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.5.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus administradores. Havendo alterações ou consolidações, estas 

deverão acompanhar os demais documentos; 

8.5.3 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; 

8.5.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

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

apresentar certidão ou declaração de enquadramento no citado regime. 

 

CAPÍTULO 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A contratada obriga-se a: 

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

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

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

prazos e demais condições estabelecidas; 

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

prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

9.1.3. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciários e 

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

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

vínculos trabalhistas; 

9.1.4. O CAU/BR poderá reter pagamentos equivalentes a quantias suficientes à garantia de 

eventuais indenizações trabalhistas, até o trânsito em julgado das respectivas sentenças, 

sendo que o licitante ressarcirá o CAU/BR de qualquer despesa que este vier a ser 
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condenado a pagar, uma vez que não haverá qualquer vínculo de emprego do CAU/BR com 

os colaboradores da Contratada; 

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

Federais, Estaduais ou do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos tributos de natureza 

direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o licitante, não devendo ser repassados 

ao CAU/BR), inclusive encargos sociais, previdenciários, securitários e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, ficando desde logo 

estabelecido que o CAU/BR nada deverá quanto a tais encargos vez que já estão incluídos no 

preço total da contratação; 

9.1.6. Garantir que os serviços sejam prestados em conformidade com as exigências da 
CONTRATADA. 
9.1.7. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, estabelecidas neste 

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

que a atuação da fiscalização não exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade 

sobre todos os serviços prestados; 

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

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

contrato; 

 

CAPÍTULO 10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

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

relativas às obrigações assumidas; 

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

neste Termo de Referência; 

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

o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas; 

10.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, quando 

executados a contento e aceitos; 

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

constatadas na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias; 

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

Termo de Referência, toda a documentação referente à contratação; 

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

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

 

CAPÍTULO 11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

recursos orçamentários deste Conselho, estão previstos na: 

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 – Outras Consultorias; 

Centro de Custos: 4.02.05.001 – Manutenção da Gerência Administrativa.  

 

CAPÍTULO 12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

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

ser designado pelo Presidente, compreendendo-se no acompanhamento e na fiscalização: 
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12.1.1 Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências sejam 

tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 

12.1.2 Levar ao conhecimento do representante da contratada qualquer irregularidade fora de 

sua competência; 

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

anexando aos autos do processo de contratação cópias dos documentos escritos que 

comprovem as solicitações de providências; 

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

indisponibilidade dos serviços contratados; 

12.1.5 Encaminhar ao representante legal da contratada os documentos relacionados às 

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

12.1.6 O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da 

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

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

execução dos serviços contratados; 

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

encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, 

ou na impossibilidade, justificada por escrito; 

 

CAPÍTULO 13. DA GARANTIA CONTRATUAL 

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

contrato, prestação de garantia contratual em favor do CAU/BR, correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades: 

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

13.1.2. Seguro-garantia; 

13.1.3. Fiança bancária. 

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

de mercado compatível com aquele a ser garantido, preferencialmente em consonância 

com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como os previstos no art. 2º da 

Lei nº 10.179/2001. 

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

instituição financeira indicada pelo CAU/BR, em conta remunerada, para os fins específicos a 

que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil para comprovar essa exigência. 

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

obrigação, a contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de até 3 (três) dias 

úteis, contados da data em que for notificado pelo CAU/BR, sob pena de rescisão contratual, 

multa e responsabilização da contratada pelos danos eventuais causados ao CAU/BR. 

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

pactuadas no contrato, nos termos da legislação vigente. 

 

CAPÍTULO 14. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 

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

conformidade com a legislação de regência e com eles as informações sobre o banco, 

agência e número da conta corrente da contratada; 
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14.1.1. A contratada deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando todas as 

importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados; 

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

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

pertinentes. A retenção também será realizada nos moldes da Lei Complementar nº 116/2003 

e outras legislações de regência; 

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

de tributos, conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, deverá anexar à 

fatura declaração devidamente assinada por seu representante legal, sob as penas da lei; 

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

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

contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura;  

14.3. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o CAU/BR ao pagamento de juros moratório 

de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, além da devida 

atualização monetária;  

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

prestação dos serviços não atender as situações descritas neste Termo de Referência, inclusive 

no caso de a contratada deixar de apresentar a documentação de regularidade fiscal para com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Instituto Nacional do Seguro Social, as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Municipal, e regularidade trabalhista; 

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

neste Termo de Referência; 

14.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento. O CAU/BR poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela contratada, conforme este Termo de Referência; 

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

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

fiscal/fatura será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam 

sanados os problemas; 

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

situação ou reapresentação dos documentos, não acarretando quaisquer ônus para o CAU/BR; 

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

nenhum pagamento à contratada; 

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

sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

 

CAPÍTULO 15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

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

por seus empregados ou prepostos ao CAU/BR e/ou a terceiros, em decorrência da prestação 

dos serviços, seja a que título for; 

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

extensão dos danos. 
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CAPÍTULO 16. DO CONTRATO 

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

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

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, sob pena de decair do direito à 

contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência e no art. 81 da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

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

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

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

item 16.1, desde que ocorra motivo relevante e aceito pelo CAU/BR; 

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

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

contados da data da sua assinatura; 

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

defesa, ser aplicada ao contratado as sanções de que tratam os artigos 86 a 88 da Lei nº 

8.666, de 1993, bem como as sanções e penalidades previstas neste Termo de Referência. 

 

CAPÍTULO 17. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

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

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

seguintes penalidades: 

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

ocasionem prejuízos ao contratante; 

17.1.2. Multas: 

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

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

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

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

Referência e não observados pela contratada; 

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

(quinta) ocorrência, devidamente registradas pelo fiscal do contrato; 

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

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

contratual; 

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

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

realizada pelo CAU/BR; 

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

com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, 

de 2002; 

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

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

comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente; 
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17.1.5. A penalidade referida no subitem 18.1.2 será aplicada nos casos de prática de ilícitos 

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

inobservância das demais disposições previstas no ato convocatório; 

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

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

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

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção de suspensão; 

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

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

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

17.4. As penalidades previstas neste capítulo são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive 

aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

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

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

17.6. Constituem motivos para rescisão contratual: 

17.6.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais que causem prejuízos ao CAU/BR; 

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

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

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

prejudique a execução do contrato; 

17.6.5. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pelo Presidente do CAU/BR ou a quem este designar; 

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

da execução do contrato; 

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

17.6.8. A rescisão contratual será precedida de fundamentação em processo administrativo 

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

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

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

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

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

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

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

casos: 

17.8.1. cometer fraude fiscal; 

17.8.2. apresentar documento falso; 

17.8.3. fizer declaração falsa; 

17.8.4. comportar-se de modo inidôneo; 

17.8.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

17.8.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

17.8.7. não mantiver a proposta. 

17.9. Para os fins da subcondição 18.8.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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17.10. A rescisão contratual será precedida de fundamentação em processo administrativo 

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

 

CAPÍTULO 18: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

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

assinatura. 

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

ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente. 

 

CAPÍTULO 19: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 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, 15 de setembro de 2015. 

À consideração superior, 

 

 

 

 

 

HENRIQUE MARTINS FARIAS 

Gerente de Administração - CAU/BR 

 

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

detalhamento descrito e encaminho à Comissão de Licitação para as providências devidas 

quanto à elaboração do Edital de licitação e demais procedimentos. 

 

Brasília, 15 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

ANDREI CANDIOTA 

Gerente Geral do CAU/BR 
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ANEXO I-A – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

1. Quantos colaboradores trabalham na área do gestor? 

 

2. Quais os resultados / objetivos da área de atuação do gestor? 

 

3. Quais as atividades que o gestor executa e de que forma realiza cada atividade? 

 
4. Quais os conhecimentos necessários para ser gestor da área (formação, tempo de 

experiência, idiomas, conhecimentos técnicos, entre outros) 

 
5. Quais as principais atividades que a sua equipe executa? 

 
6. Quais as posições mais críticas da área segundo a percepção do gestor e por que? 

 
7. Quais as dificuldades que o gestor encontra atualmente para realizar a gestão de pessoas: 

 
a. Em relação aos cargos existentes no CAU/BR e em relação à remuneração oferecida para 

sua área. 

b. Em relação à carreira dos colaboradores. 

c. Em relação à gestão de desempenho e o que é avaliado. 

 
8. Quais as principais metas da área que o gestor atua? 

 

9. Como o gestor reconhece os colaboradores que possuem um desempenho diferenciado 

qualitativamente e as necessidades de melhorias? 

 
10. Outras informações relevantes para o entendimento da área e outras necessidades do 

gestor em relação à área de recursos humanos. 
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Processo Administrativo nº 158/2015 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

 

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 19/2015, 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 158/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

 

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 19/2015, 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 

termo 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 158/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

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 19/2015,  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 158/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

ANEXO V – MODELO DE PLANILHA DE PREÇO 

 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

01 Plano de cargos, carreiras e remuneração  

02 Avaliação de Desempenho  

03 Programa de Treinamento  

VALOR TOTAL GLOBAL  
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Processo Administrativo nº 158/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO PARA ME E EPP 

 

 

 

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

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

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

ora declarante está classificada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), assim entendida por 

preencher os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, do art. 6º do 

Decreto nº 6.204, de 2007 e, ainda, por praticarem atividades pertinentes ao objeto licitado, 

comprometendo-se a informar, de imediato, caso deixe de ser enquadrada na condição de 

Microempresa (ME), nos termos da lei. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 158/2015 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

 

 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

DAS PARTES: 

 

 I – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), autarquia 

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

inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXXX, com sede no XXXX, em Cidade, Estado, CEP XXXX, 

representado neste ato pelo Gerente Geral, NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da 

Carteira de Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e domiciliado 

em Cidade, Estado, em conjunto com o Gerente Administrativo/Orçamento e Finanças/Centro 

de Serviços Compartilhados NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da Carteira de 

Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e domiciliado em Cidade, 

Estado, doravante designado CAU/BR ou CONTRATANTE; 

 

II – CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX, Cidade, Estado, CEP XXXX, representada 

neste ato pelo Cargo, NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da Carteira de Identidade 

nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e domiciliado em Cidade, Estado, 

doravante designada CONTRATADA; 

 

Resolvem, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico nº 19/2015, Processo nº 

158/2015, celebrar o presente contrato de prestação de serviços de consultoria especializada 

em recursos humanos para elaboração, implantação e acompanhamento do Plano de cargos, 

carreiras e remuneração; Avaliação de Desempenho e Programa de Treinamento aos 

funcionários do CAU/BR, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente contrato é firmado com amparo na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

5450, de 2005, no Decreto nº 3.555, de 2000, na Lei Complementar nº 123, de 2006, no 

Decreto nº 8.538, de 2015 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666, de 1993, e ainda, no 

resultado da licitação promovida pelo CAU/BR, por meio do Pregão Eletrônico nº 19/2015 - 

Processo CAU/BR n° 158/2015, realizado em XX de XXXXXXX de 2015, homologado por 

Despacho de XX de XXXXXXX de 2015, do Presidente do CAU/BR, ficando todos os atos 

fazendo parte integrante e inseparável do presente contrato, independente de transcrição. 
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1.2. Os atos do processo licitatório que ficam fazendo parte integrante e inseparável do 

presente contrato, independente de transcrição, são os seguintes: 

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2015; 

b) Termo de Referência que instruiu o Pregão Eletrônico n° 19/2015; 

c) Proposta de Preços da Contratada; 

d) Demais anexos e elementos constantes do Processo Administrativo nº 158/2015. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O objeto do contrato é a contratação de empresa de consultoria especializada em 

recursos humanos para elaboração, implantação e acompanhamento do Plano de cargos, 

carreiras e remuneração; Avaliação de Desempenho e Programa de Treinamento aos 

funcionários do CAU/BR, conforme especificações e obrigações constantes do Termo de 

Referência, Anexo I Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1. O Contratante pagará à Contratada, pela entrega do objeto, o valor global de R$ XXXX 

(por extenso), respeitadas as condições dispostas nesta cláusula. 

3.2. Os pagamentos dos serviços prestados ocorrerão de acordo com o Capítulo 14 do Termo 

de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2015. 

3.3. Os pagamentos somente serão efetuados, em favor da Contratada, com relação aos 

produtos e serviços efetivamente prestados e recebidos e após atestados pelo Fiscal do 

contrato. 

3.4. Os serviços deverão ser executados conforme disposições dos Capítulos 4 e 5 do Termo 

de Referência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 – Outras Consultorias; 

Centro de Custos: 4.02.05.001 – Manutenção da Gerência Administrativa. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA GARANTIA DO PRODUTO 

5.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura.  

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 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. As disposições inerentes às obrigações da Contratada constam do Capítulo 9 do Termo 

de Referência e demais disposições aplicáveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Devem ser observadas as obrigações estatuídas no Capítulo 10 do Termo de Referência 

e demais disposições aplicáveis. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
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8.1. Devem ser observadas as obrigações estatuídas no Capítulo 13 do Termo de Referência 

e demais disposições aplicáveis. 

 

CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

9.1. É vedada a cessão ou 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA TOLERÂNCIA E DA NOVAÇÃO  

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

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

Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

11.1. 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 SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

12.1. São partes integrantes do contrato, independente de transcrições ou referências, todo o 

conteúdo do Processo Administrativo n° 158/2015, em cujos autos foi promovido o Pregão 

Eletrônico nº 19/2015, especialmente o Edital, Termo de Referência e Proposta de Preços 

apresentada pela Contratada. 

12.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes do Termo de Referência, 

em especial os capítulos que tratam do objeto, das especificações técnicas, do prazo e 

condições de entrega e execução dos serviços, das obrigações da contratada e do 

contratante, da aceitação e do pagamento, do acompanhamento e fiscalização e das 

penalidades, que são partes integrantes deste contrato como se transcritos estivessem, para 

todos os fins de direito. 

12.3. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

13.1. 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, XX de XXXXX de 2015 
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CONTRATANTE: 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

 

 

 

NOMEAR 

Presidente CAU/BR 

 

 

 

 

CONTRATADA: 

 

  

 

NOMEAR 

Cargo 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Assinatura:   Assinatura: 

Nome:    Nome: 

CPF:   CPF: 


