
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAI. 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

TERMO REFERÊNCIA 

CAPÍTULO 1. DO OBJETO. 
1.1. Contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo 
Simplificado, para provimento de cargos de nível médio e superior, inclusive cadastro reserva, 
em caráter temporário, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, na 
cidade de Brasília - DF, de acordo com o previsto neste Termo de Referência e seus anexos. 
1.2. A contratação se baseia nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e nos 
dispositivos da Lei nº 8. 7 45/1993, em face do acréscimo de novas atribuições, decorrentes de 
aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidos mediante a 
realização de concurso público imediato. 
1.3. A empresa terá como obrigação elaborar a minuta de edital, que será aprovado 
previamente pelo CAU/BR, bem como promover a análise curricular e de documentos de 
todos os candidatos e realizar as entrevistas presenciais, analisar os eventuais recursos e 
finalizar as etapas divulgando o resultado final, conforme especificado no Capítulo 3 deste 
Termo de Referência. 

CAPÍTULO 2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. A presente contratação se justifica no grau de complexidade dos processos seletivos 
públicos, em função do volume de profissionais a serem selecionados e, ainda, devido à falta 1
de pessoal interno especializado e experiente em recrutamento e seleção para realização de 
processo seletivo simplificado, fazendo necessário buscar no mercado a contratação de \ 
empresa especializada em atividades dessa natureza, que possua a estrutura e expertise 
necessárias para realizar o mencionado processo. 
2.2. A necessidade de contratações temporárias se dá para suprir acréscimo de atividades 
em diversos setores do CAU/BR. Os acréscimos de atividades se dá em função do acréscimo 
do número de Arquitetos e Urbanistas cadastrados na ordem de 57,8%, de dezembro de 2018 
em relação ao ano de 2012.Também ouve um crescimento de 138% do número de empresas 
registradas com a atividade de arquitetura e Urbanismo. 
2.3. As contratações emergenciais visam suprir a necessidade de diversos setores do 
CAU/BR em face do acúmulo de atividades: 
a) Na SGM, a demora da análise tempestiva, com perda de prazo dos processos éticos
disciplinares paralisados em função da falta de pessoal, podendo gerar a prescrição desses
processos;
b) Na Assessoria de Comunicação Integrada (AGI), a necessidade de profissionais
especializados em jornalismo de mídia eletrônica e marketing, em função das diversas
demandas que têm surgido em função das pautas extras envolvendo o CAU/BR e outros
conselhos diante da intensa atividade legislativa (PEC 108, MP 8771, Projeto de Decreto para
revogação da Resolução 51 ), cujas matérias estão a exigir rápidas respostas e
posicionamento do CAU/BR em soluções em tempo real;
e) No Centro de Serviços Compartilhados (CSC), em face da demanda de novas
funcionalidades no SICCAU decorrentes das decisões deliberativas das diversas Comissões
Ordinárias e Especiais (Processo Eleitoral, SGI, RRT Social, Reformulação do SICCAU etc);
d) Na Assessoria Jurídica (ASJUR), de profissionais especializados em diversas áreas do
direito, em função do acréscimo de trabalho gerado pelas demandas das diversas Comissões
Ordinárias e Especiais, inclusive, da extensa demanda de análises jurídicas em função das
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diversas propostas de projetos legislativos que tramitam no Congresso Nacional sobre temas 
de interesse dos Arquitetos e Urbanistas, além de análise de processos licitatórios; 
e) Assessoria Institucional e Parlamentar (AIP), de profissionais que possam auxiliar a área
em estudos e análises de projetos que tramitam no Poder Legislativo de interesse da
comunidade de Arquitetos e Urbanista;
e) Na Auditoria (AUDIT) e Gerência Financeira (GERFIN), de profissionais com perfil
especializado em face das recomendações do Tribunal de Contas da União (Processo Nº TC
036.608/2016-5 - Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC, Acórdão nº 1.925/2019)
quanto ao reforço das estruturas organizacionais das unidades de auditoria e controle interno
dos Conselhos Profissionais.
f) Na Gerência Administrativa (GERAD) em face da necessidade de pessoal especializado
em recursos humanos visando o aprimoramento das normas internas de pessoal, e apoio em
comissões específicas criadas para revisão do Plano de Cargo, Carreira e Remunerações
(PCCR); Processos Administrativos Disciplinares; Recursai de Avaliação de Desempenho;
criação de Código de Ética e de Conduta; Comissão de Assédio Moral e Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar, além do acúmulo de trabalho decorrente dos diversos
deslocamentos gerando planos de voos, diárias e passagens para os membros das
Comissões Ordinárias, Especiais e dos Colegiados;
g) Do novo redimensionamento da força de trabalho do CAU/BR oriundo das novas
atribuições estabelecidas pela Plenária do CAU/BR, por proposição da Comissão Temporária
para Estudo da Novo Organograma que irá redefinir o perfil de alguns profissionais do
CAU/BR.
h) Em todas as áreas, em função de vacâncias temporárias imprevistas como licença médica,
licença maternidade e outras licenças por prazo determinado previstas no Acordo Coletivo de
Trabalho. Atualmente essas situações temporárias são supridas por acúmulo de funções,
gerando sobrecarga de trabalho nos empregados e nas áreas. Nesse sentido justifica-se a
previsão de cadastro reserva para todos os atuais cargos.
2.4. Em 26 de junho de 2019, por intermédio da Deliberação nº 12/2019-CD-CAU/BR, o
Conselho Diretor aprovou o encaminhamento no sentido de se elaborar o termo de
contratação de mão-de-obra temporária em face da informação de que estava ocorrendo
dificuldade dos setores em atender tempestivamente às demandas oriundas das Comissões
e das Deliberações Plenárias.
2.5. Cabe ressaltar que o Processo Seletivo Simplificado servirá apenas como meio para
selecionar profissionais para as demandas adicionais de trabalhos das diversas Unidades
Organizacionais, não tendo condão de criar direito líquido e certo quanto à contratação, a
quais estão vinculadas às necessidades administrativas do CAU/BR, considerando-se apenas
a substituição de servidores em razão de licenças e afastamentos temporários e o acréscimo
de serviço extraordinário e transitório.

CAPÍTULO 3. DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
3.1. Contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo 
Simplificado, inclusive com elaboração de minuta de edital, para aprovação prévia pelo 
CAU/BR, para seleção de profissionais, inclusive cadastro reserva, em caráter temporário, 
para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, na cidade de Brasília - DF, 
de acordo com o previsto neste Termo de Referência e seus anexos, pautado nos termos do 
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e demais dispositivos da i nº 8.745/1993, em 
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face do acréscimo de novas atribuições definidas decorrentes de aumento transitório no 

volume de trabalho que não possam ser atendidas mediante a realização imediata de 

concurso público. 

3.2. A constituição de cadastro reserva, é uma estratégia gerencial com a finalidade de tornar 

mais célere as contratações, quando se fizerem necessárias, considerando a oportunidade e 

conveniência do CAUBR. 

3.3. As vagas a serem selecionados totalizam 8 (oito) para provimento imediato e 37 (trinta e 

sete) para cadastro de reserva, conforme quadro discriminado no item 3.4 a seguir. 

3.3.1. O candidato somente poderá se inscrever para um único cargo, estando vedada a 

candidatura para múltiplos cargos. 

3.3.2. A empresa contratada será encarregada de prover as seguintes etapas do processo 

seletivo: 

a) Elaboração de minuta do edital que será aprovado pelo CAU/BR;

b) Análise de todos os currículos dos candidatos às vagas;

c) Análise documental dos candidatos classificados na etapa de análise de currículos, limitado

ao quantitativo indicado na última coluna do quadro 3.4, inclusive comprovação documental

de títulos e experiências profissionais,

d) Entrevistas presenciais por competências dos candidatos classificados na etapa de análise

documental, limitado ao quantitativo indicado na última coluna do quadro 3.4;

e) Análise de eventuais recursos administrativos dos candidatos;

f) Entrega da relação dos nomes com as pontuações em cada etapa e resultado final dos

candidatos aptos a serem selecionados, inclusive cadastro reserva.

3.3.4. Para imparcialidade no processo, o CAU/BR não terá participação na etapa de

entrevistas presenciais por competências.

3.3.5. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas na cidade de Brasília-DF.

3.3.6. Será permitida a inscrição de empregados do CAU/BR ou CAU/UF, sendo que, no caso

do CAU/BR, o candidato deverá declarar sua intenção de concorrer, junto à Gerência

Administrativa (GERAD), para fins de conformidade dos processos administrativos internos.

3.4. Quadro de Vagas 

Quantidade de 
candidatos 

Cargo Remuneração 
Nº de Cadastro aprovados para as 

Vagas Reserva fases de análise 
documental e 

entrevista 

PAS 1 
- Analista Técnico R$ 8.820,73 2 8 19 

PAS - Arquiteto e Urbanista R$ 8.820,73 2 6 9 

PAS - Contador R$ 8.820,73 1 2 3 

PAS - Advogado R$ 8.820,73 1 ·5 8 

PAS - Jornalista R$ 5.512,95 1 2 3 

PST 2 
- Assistente 

R$ 4.433,00 1 14 24 
Administrativo 

TOTAL 8 37 66 /) 
1 Profissional Analista Superior (Nível Superior) 

í/<
2 Profissional de Suporte Técnico (Nível Médio) 
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3.5. O candidato selecionado será contratado inicialmente pelo prazo de 1 (um ano) podendo 

ser prorrogado por mais dois períodos iguais, totalizando 3 (três) anos de contrato temporário. 

O exercício das atividades será na sede do CAU/BR, em Brasília - DF, com jornadas 

semanais e diárias, conforme o caso e definidas em edital. 

CAPÍTULO 4. REUNIÕES PARA ALINHAMENTO 
4.1. Para alinhamento de informações e planejamento das etapas, deverão acontecer no 

mínimo 3 (três) reuniões entre o CAU/BR e a empresa contratada, preferencialmente nas 

dependências do CAU/BR. 

4.1.1. A reunião de alinhamento ocorrerá nas dependências do CAU/BR no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato. 

4.1.2. Na reunião de alinhamento será definido o cronograma de execução das etapas do 

processo seletivo simplificado, bem como das demais reuniões de alinhamento. 

4.1.3. Após a reunião de alinhamento, a CONTRATADA deverá estar apta a executar o 

cronograma, com vistas a atender cada etapa do processo seletivo. 

CAPÍTULO 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais especializados, com formação em 

Administração ou Psicologia e experiência na área, inscritos nos respectivos Conselhos de 

Classe, para a realização da etapa de entrevistas por competências; 

5.2. A CONTRATADA deverá manter sede, filial ou escritório em Brasília - DF (cidade sede 

do CAU/BR), com estrutura para atendimento às necessidades do CAU/BR. A CONTRATADA 

deverá comprovar, no prazo de 1 O (dez) dias a contar da assinatura do contrato, o 

cumprimento desta obrigação. 

5.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao CAU/BR todos os documentos gerados ao final 

de cada etapa e, sempre que solicitado, as informações relativas ao processo. Deverá 

fornecer, ainda, relatórios informativos ao final de cada etapa, em especial: 

a) Relatório de todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo;

b) Currículos de todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo;

e) Relatório da entrevista por competências com os registros dos candidatos e os critérios

utilizados pelos entrevistadores bem como a pontuação;

d) Relatório com o resultado final do processo, em ordem de classificação;

e) Relatório dos dados pessoais dos candidatos (nome, telefone, RG, CPF, estado civil,

endereço) dos candidatos aprovados para controle da convocação;

f) Relatório dos candidatos presentes e ausentes na entrevista por competências;

g) Cópias físicas e eletrônicas de todos os comunicados feitos ao longo do Processo Seletivo;

h) Outros documentos solicitados pela CONTRATANTE.

5.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar plataforma própria em seu site para realização

das inscrições pelos candidatos, assim como a publicação de todos os comunicados

pertinentes ao processo seletivo (Edital, modelo de documento para inscrição, resultado das

etapas de seleção etc).

5.5. Responsabilizar-se pelo controle de todas inscrições realizadas pelos candidatos.

5.6. Responder eventuais dúvidas, perguntas ou questionamentos de candi tos com relação

à inscrição.

. . 
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5.7. A CONTRATADA deverá utilizar-se de variados meios de divulgação tais como site da 

instituição, sites de divulgação de processos seletivos, dentre outros, sendo que o anúncio 

deverá conter as principais informações referente ao Processo Seletivo do CAU/BR 

(cargo/função, salário, dentre outros) e, ainda, especificar o endereço eletrônico no qual o 

comunicado de abertura do Processo Seletivo estará disponibilizado para acesso e 

conhecimento, e ainda, informar sobre a forma de inscrição. 

5.8. Elaborar o Comunicado de Abertura do Processo Seletivo, assim como todos os 

documentos formais da seleção, e encaminhá-los ao CAU/BR. 

5.9. Divulgar/Publicar o resultado de todas etapas, incluindo o resultado final do processo 

seletivo, de todos candidatos aprovados, em ordem de classificação. 

5.1 O. Elaborar Comunicado .de Abertura do Processo Seletivo, bem como todos os demais 

documentos relativos ao Processo Seletivo, tal qual, comunicados, esclarecimentos, 

retificações, dentre outros documentos referente à seleção; promovendo a publicidade em 

todas as etapas. 

5.11. Submeter à apreciação do CAU/BR com a antecedência necessária, todos os 

comunicados de cada etapa referentes a este Processo Seletivo, e somente após a aprovação 

da CONTRATANTE, deverá dar publicidade a todos os atos. 

5.12. Abrir prazos para interposição de recursos em todas as etapas do Processo Seletivo e 

responder tecnicamente a todos eles, com validação prévia da CONTRATANTE. 

5.13. Garantir as informações necessárias a fim de dar publicidade ao Processo Seletivo em 

todas as suas etapas, nos termos deste Termo de Referência. 

5.14. Criar link em site utilizado pela CONTRATADA, para publicação de Editais, 

Comunicados ou Avisos do Processo Seletivo do CAU/BR. 

5.15. Responsabilizar-se por qualquer informação a ser fornecida ao candidato ao longo do 

Processo Seletivo, isentando o CONTRATANTE de prestar informações a esses ao longo do 

processo. 

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

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

serviço com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos e demais 

condições estabelecidas. 

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

prestação dos serviços que fazem parte do objeto deste Termo de Referência. 

5.18. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas e previdenciários 

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

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

trabalhistas. 

5.19. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização (gestor e fiscal), 

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. 

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

Federais, Estaduais ou do Distrito Federal e Municipais, inclusive encargos sociais, 

previdenciários, securitários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto deste Termo de Referência, ficando desde logo estabelecido que o CAU/BR nada 

deverá quanto a tais encargos vez que já estão incluídos no preço total da contratação. 
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5.21. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

5.22. A CONTRATADA deverá cumprir todos os prazos do contrato. 

CAPÍTULO 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados pela CONTRATADA e necessários ao desenvolvimento das 

atividades relativas às obrigações assumidas. 

6.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração do objeto contratual, pactuado neste 

Termo de Referência. 

6.3. Acompanhar e fiscalizar o objeto da contratação por meio de agente designado, o qual 

anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 

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

executados a contento e aceitos. 

6.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

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

adotadas as medidas corretivas necessárias. 

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

Termo de Referência, toda a documentação referente à contratação. 

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

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

6.8. Disponibilizar os perfis dos cargos e funções a serem selecionadas, considerando os 

requisitos para o cargo, conhecimentos gerais e específicos, atribuições de cada cargo/função 

e as competências. 

6.9. Disponibilizar as informações necessárias a fim de que os trabalhos sejam realizados nos 

termos previstos neste Termo de Referência. 

6.1 O. Acompanhar as etapas do processo, garantindo que sua realização se dê em 

conformidade com o que foi pactuado por ocasião da contratação. 

6.11. Validar cada uma das etapas após o seu término, por meio dos relatórios informativos e 

estatísticos, se for o caso a serem fornecidos pela CONTRATADA. 

6.12. Validar, junto com a CONTRATADA, o cronograma do Processo Seletivo e todos os 

comunicados a serem divulgados no prazo definidos, em tempo hábil. 

CAPÍTULO 7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas com a contratação da empresa 

especializada para a realização do Processo Seletivo Simplificado correrão à conta dos 

recursos orçamentários deste Conselho, assim previstos: 

Conta: 6.2.2.1.1.01 .04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 

Centro de Custos: 4.02.05.003 - Capacitação de Funcionários e Conselheiros. 

CAPÍTULO 8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.1. A CONTRATADA 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 CONTRATADA, que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto desta contratação, demonstrando 

que a CONTRATADA executa ou executou contrato correspondente aos s vi s contratados. 
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8.2. O CAU/BR poderá, a. seu exclusivo critério, efetuar diligências para verificação da 
veracidade das informações. 

CAPÍTULO 9. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.1. A CONTRATADA deverá apresentar: 
9.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
9.1.2. 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. 
9.1.3. 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. 
9.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 
9.1.5. No caso da CONTRATADA ser microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 
apresentar certidão ou declaração de enquadramento no citado regime. 

CAPÍTULO 1 O. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
10.1. A CONTRATADA deverá apresentar certidão negativa de feitos sobre falência, 
recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
CONTRATADA. 
10.2. A CONTRATADA deverá apresentar balanço patrimonial do último exercício social 
exigível, apresentado na forma da lei. 
10.3. Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão 
comprovar pelo menos um dos seguintes itens: 
10.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1. 
10.3.2. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor 
estimado para a contratação. 
10.3.3. Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação. 
10.4. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do 
Exercício por balancetes ou balanços provisórios. 

CAPÍTULO 11. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
11.1. A habilitação da CONTRATADA será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) 
e da documentação complementar especificada neste Termo de Referência. 
11.2. Caso a CONTRATADA não atenda às exigências de habilitação parcial no SICAF, 
deverá apresentar documentos que supram tais exigências, quais sejam: 
11.2.1. Comprovantes de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF). 
11.2.2. Provas de inscrição no cadastro de contribuintes est?dual ou municipal, se houv 
relativo ao domicílio ou sede da CONTRATADA, pertinente ao seu ramo de ativida e e 
compatível com o objeto contratual. 

setor comercial sul (ses), Quadra 2, Bloco e - Ed. serra Dóuradà, Salas 401 a 409 J CEP:'70.300-902 Brasília/DF I Tele 
www.caubr.gov.br 

7 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

11.2.3. Certificados de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
emitido pela Caixa Econômica Federal. 
11.2.4. Provas de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou do Distrito 
Federal e Municipal. 
11.2.5. Prova de Regularidade trabalhista por meio de apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas. 
11.3. Realizada a habilitação parcial no SICAF, serão verificados outros eventuais 
descumprimentos, mediante consulta ao: 
11.3.1.SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta que ofenda ao art. 9º, Ili, da Lei nº 8.666/93; 
11.3.2. 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; 
11.3.3. Cadastro Nacional das Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.qov.br/ceis. 
11.3.4. As consultas realizar-se-ão em nome da sociedade empresária e também de eventual 
matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

CAPÍTULO 12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por colaborador que venha a 
ser designado, compreendendo-se no acompanhamento e na fiscalização: 
12.1.1. Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências sejam 
tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 
12.1.2. Levar ao conhecimento do representante da CONTRATADA qualquer irregularidade 
fora de sua competência; 
12.1.3. Exigir da CONTRATADA todas as providências necessárias à boa execução do 
contrato, anexando aos autos do processo de contratação cópias dos documentos escritos 
que comprovem as solicitações de providências; 
12.1.4. Acompanhar os serviços executados, atestar sua prestação e indicar as ocorrências 
de indisponibilidade dos serviços contratados; 
12.1.5. Encaminhar ao representante legal da CONTRATADA os documentos relacionados 
às multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 
12.2. 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; 
12.3. 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 ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO DA FATURA 
13.1. 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. 
13.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar o documento fiscal exigível, di ri minando todas 
as importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente presa �s. 
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13.1.2. O documento fiscal referido no subitem 13.1 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. 

13.1.3. Na hipótese de a CONTRATADA ser optante do Simples, a fim de fazer incidir a não 

retenção de tributos, conforme art. 4°, 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. 

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

aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 1 O (dez) dias úteis, 

contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura. 

13.3. 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. 

13.4. 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, , as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual ou do Distrito Federal e Municipal, e regularidade trabalhista. 

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

neste Termo de Referência. 

13.6. 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. 

13.7. 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. 

13. 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.

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

nenhum pagamento à CONTRATADA.

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

sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato.

CAPÍTULO 14. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
14.1. Incorre em infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

14.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

a14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Fraudar a execução do contrato; 
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14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5. Cometer fraude fiscal; 

14.1.6. Não manter a proposta apresentada. 

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

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

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

significativos para o CONTRATANTE; 

14.2.2. 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; 

14.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

14.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

14.2.4. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o CAU/BR, pelo prazo 

de até dois anos; 

14.2.5. Declaração de ii:,idoneidade 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 o CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ili e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que: 

14.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

14.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 

14.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

14.4. 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;

14.5. 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;

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.7. As hipóteses de rescisão contratual serão regidas pelos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666,

de 1993.

CAPÍTULO 15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

15.1. A CONTRATADA 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 gravidade e 

extensão dos danos. 

CAPÍTULO 16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

' /. 
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16.1. O prazo de vigência do contrato será de até 6 (seis) 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, li, da Lei 
nº 8.666/1993. 
16.2. 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. 

Brasília, 21 de outubro de 2019. 

À consideração do Gerente-Geral. 

NOEL DORIVAL GIACOMITTI 
G�nte Administrativo do CAU/BR 

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o 
detalhamento descrito no referido do 

"t
ento e encaminho à Comissão de Licitação e/ou 

Pregoeiro, conforme o caso, para as pro idências devi s quanto à pesquisa de mercado e 
demais procedimentos. 

EIRA/ 
Gerente-Geral do CAU/BR 
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