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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CAU/BR 
CONVITE N° 5/2013 

 
1. DA CONVOCAÇÃO 
 
A Comissão de Licitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), designada pela Portaria PRES nº 36, de 1° de abril de 2013, torna 
público que fará realizar, em conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais 
normas aplicáveis, licitação na modalidade CONVITE, na forma de EXECUÇÃO 
INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR 
PREÇO, nos seguintes termos: 
 
LOCAL DA LICITAÇÃO: SCN Quadra 1, Edifício Central Park, 3º Andar, Salas 302 
e 303, Brasília, Distrito Federal. 
 
CONTATOS E INFORMAÇÕES: No endereço acima, no horário de 8:30 às 12:30 e 
das 14:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira. Telefones: (61) 3081-8130 e 
3081-0007 - E-mail: licitacao@caubr.gov.br. Site: www.caubr.gov.br. 
 
DA OBTENÇÃO DO EDITAL: O inteiro teor deste convite e seus anexos poderá ser 
obtido gratuitamente no sítio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), www.caubr.gov.br, ou solicitado à Comissão Permanente de Licitação 
(CPL) na sede do CAU/BR, no horário de 8:30 às 12:30 e das 14:00 às 18:00h, 
mediante pagamento pela cópia reprográfica.  
 
DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 8 de maio de 2013. 
 
HORA: às 14h30min. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. A licitação destina-se à contratação de empresa de arquitetura e urbanismo ou 
de engenharia civil para execução das obras e serviços de reforma do imóvel 
destinado à nova sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 
localizado no Edifício Serra Dourada, 4º Andar, Salas 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408 e 409, no Setor Comercial Sul, em Brasília, Distrito Federal, conforme o 
detalhamento, especificações e demais condições constantes do TERMO DE 
REFERÊNCIA (Anexo 1) que é parte integrante deste ato convocatório. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da licitação empresas que tenham objeto social nas áreas de 
“Arquitetura e Urbanismo” ou “Engenharia Civil”, que atendam às condições 
estipuladas no Capítulo 10 do TERMO DE REFERÊNCIA e às demais condições 
estipuladas neste ato convocatório. 
 
3.2. Não poderão participar da licitação empresas que incorram em quaisquer das 
vedações previstas na Lei n° 8.666, de 1993. 

http://www.caubr.gov.br/
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3.3. As licitantes deverão apresentar os documentos e propostas da seguinte forma: 
 
ENVELOPE N° 1: CONVITE N° 5/2013 – DOCUMENTAÇÃO 
 
ENVELOPE N° 2: CONVITE N° 5/2013 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
3.4. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as empresas que incorrerem em qualquer das 
exclusões relacionadas no § 4° do seu art. 3°, que se transcreve: 
 

“Art. 3° ... 
(...) 
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para 
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta 
Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput deste artigo; 
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 
II do caput deste artigo; 
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de 
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e 
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar; 
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento 
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
X - constituída sob a forma de sociedade por ações. 
§ 5° O disposto nos incisos IV e VII do § 4° deste artigo não se aplica à participação no 
capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de 
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na 
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em 
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de 
garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a 
defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de 
pequeno porte. 
§ 6° Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma 
das situações previstas nos incisos do § 4°, será excluída do tratamento jurídico 
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art. 
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 
(...)” 

 
4. DA DOCUMENTAÇÃO – HABILITAÇÃO 
 
4.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 
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4.1.1. Para demonstração da habilitação jurídica e da regularidade fiscal exigir-se-á 
das licitantes a seguinte documentação, a ser apresentada no ENVELOPE N° 1: 
 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 
órgão competente, acompanhado, no caso de sociedades anônimas, dos 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
b) comprovante de inscrição no CGC/MF ou no CNPJ; 
 
c) prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal, ou do 
Distrito Federal, da sua sede; 
 
d) comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, nos seguintes termos: 
 
d.1) certidão negativa de débitos relativa a tributos e contribuições federais, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
d.2) certidão negativa de débitos relativa a contribuições devidas à Seguridade 
Social, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
d.3) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela CEF; 
 
d.4) certidão negativa de débitos relativa a tributos e contribuições estaduais ou do 
Distrito Federal, expedida pelo órgão fazendário da Unidade da Federação da sede 
da pessoa jurídica; 
 
d.5) certidão negativa de débitos relativa a tributos e contribuições municipais, 
expedida pelo órgão fazendário do Município da sede da pessoa jurídica. 
 
d.6) certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) ou pelo Tribunal Regional do Trabalho do local da sede da licitante. 
  
4.1.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir 
do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido pela Lei Complementar 
nº 123, de 2006, deverá apresentar, no ENVELOPE 1, declaração de que atende os 
requisitos do art. 3º dessa Lei. 
 
4.1.2.1 DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE COM OS BENEFÍCIOS DO REGIME DIFERENCIADO E FAVORECIDO 
CONCEDIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006: 
 
4.1.2.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem 
usufruir, nesta licitação, dos benefícios do regime diferenciado e favorecido 
concedido pela Lei Complementar nº 123, de 2006, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
4.1.2.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora, se for o caso, nos termos do § 1º 
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do art. 43 da Lei Complementar nº 123, de 2006. Após, a CPL dará ciência aos 
licitantes dessa decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 
2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da CPL, para a 
regularização da documentação. 
 
4.1.2.1.3. Após a intimação referida no subitem acima, será imediatamente 
oportunizada a possibilidade de interposição de recurso, encerrada a sessão e 
extraída a ata correspondente. 
 
4.1.2.1.4. Durante o prazo referido no subitem 4.1.2.1.2 não poderá ser exigida pelo 
CAU/BR a assinatura do contrato, ou aceitação ou retirada do instrumento 
equivalente. 
 
4.1.2.1.5. A não regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas 
neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666,  de 1993, sendo facultado ao CAU/BR 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 
4.2. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
4.2.1. Para demonstração da qualificação econômico-financeira as licitantes deverão 
atender as exigências formuladas no Capítulo 10, item 10.3 - DA QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA, do TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
4.2.1.1. A documentação relativa à demonstração da qualificação econômico-
financeira deverá constar do ENVELOPE N° 1. 
 
4.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
4.3.1. Para demonstração da qualificação técnica as licitantes deverão atender as 
exigências formuladas no Capítulo 10, item 10.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, do 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
4.3.1.1. A documentação relativa à demonstração da qualificação técnica deverá 
constar do ENVELOPE N° 1. 
 
4.4. DAS DECLARAÇÕES 
 
As licitantes deverão apresentar as seguintes declarações: 
 
4.4.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e 
se sujeita aos termos e condições da licitação; 
 
4.4.2. 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; 
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4.4.3. Declaração de 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. 
 
4.5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO AOS DOCUMENTOS 
 
4.5.1. Os documentos necessários à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 
qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica poderão ser apresentados 
em original ou por cópias autenticadas em cartório ou por agente do CAU/BR. 
 
4.5.2. Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade neles consignado, 
salvo quanto aos documentos de qualificação técnica (atestados), que são havidos 
por permanentes. 
 
4.5.2.1. Não havendo referência quanto ao prazo de validade dos documentos, eles 
serão considerados válidos por 60 (sessenta) dias, contados do primeiro dia útil 
subsequente à data de emissão. 
 
5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
5.1. As propostas de preços deverão ser apresentadas em uma única via, 
impressas, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datadas e assinadas pelos representantes legais das 
pessoas jurídicas. 
 
5.1.1. A proposta de preços será válida por 60 (sessenta) dias, inferindo-se essa 
validade no caso de omissão. Serão desclassificadas as propostas que 
expressamente negarem esse prazo. 
 
5.2. As propostas de preços, quanto aos preços e condições de execução, deverão 
ser elaboradas observando-se o seguinte: 
 
a) os preços serão estipulados em Reais e serão fixos e irreajustáveis; 
 
b) os preços propostos, que incluirão todos os encargos sobre a prestação de 
serviços, serão de exclusiva responsabilidade das licitantes, não lhes assistindo 
direito de pleitear, posteriormente, qualquer alteração dos mesmos, salvo nas 
condições previstas na Lei n° 8.666, de 1993; 
 
c) conter indicação do preço global pela execução da totalidade das obras e dos 
serviços que compõem o objeto da licitação, conforme discriminados no TERMO DE 
REFERÊNCIA, preço esse que deverá estar de acordo com a planilha a que se 
refere a alínea “d” seguinte; 
 
d) ser acompanhada de planilha orçamentária demonstrativa do preço global, com 
discriminação dos itens a serem executados e respectivas quantidades, indicando 
preços unitários, parciais e global e todos os tributos incidentes sobre a execução, 
além das composições de preços unitários referentes aos serviços indicados nos 
projetos e especificações, bem como serviços técnicos-profissionais, administrativos 
e outros constantes da planilha; 
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e) o preço global proposto não poderá, sob pena de desclassificação da proposta, 
ser superior ao custo estimado pelo CAU/BR, constante da Planilha Orçamentária 
que é parte do TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
f) ser acompanhada de cronograma físico-financeiro de execução, devidamente 
assinado por profissional técnico competente, contendo os itens de execução 
previstos na planilha orçamentária, ficando desde logo esclarecido o seguinte: 
 
1) o cronograma físico-financeiro deverá respeitar o prazo máximo de execução 
fixado no TERMO DE REFERÊNCIA, que não poderá ser ultrapassado; 
 
2) o cronograma físico financeiro a ser apresentado na proposta será apenas 
indicativo; 
 
3) o cronograma físico financeiro definitivo deverá ser elaborado pela licitante 
adjudicatária, por ocasião da assinatura do contrato, mediante entendimentos com o 
CAU/BR, quando serão levados em conta aspectos do cronograma provisório a que 
se refere o item 2 e o prazo máximo de execução previsto no TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
6. DO JULGAMENTO 
 
6.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, DA REGULARIDADE FISCAL, DA 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.1.1 O julgamento da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, da qualificação 
econômico-financeira e da qualificação técnica consistirá no exame dos documentos 
exigidos no item 4. 
 
6.1.2. Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a 
documentação exigida no item 4, nas condições fixadas neste ato convocatório. 
 
6.1.3. O resultado da habilitação será comunicado às licitantes, durante as reuniões 
públicas da CPL ou por correspondência entregue mediante prova idônea de 
recebimento. 
 
6.1.4. Da decisão de inabilitação caberá recurso no prazo legal de 2 (dois) dias úteis, 
consoante art. 109, I c/c § 6° da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
6.1.5. Às licitantes inabilitadas serão devolvidos os envelopes de “Proposta de 
Preços”, fechados, após decorridos os prazos para recurso, ou após a decisão 
definitiva ou desistência. 
 
6.1.5.1. A inabilitação da licitante importará em preclusão do direito de participar das 
fases subsequentes da licitação. 
 
6.1.6. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o CAU/BR poderá fixar-lhes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação escoimada 
das causas da inabilitação (Lei n° 8.666, art. 48, § 3°), ou repetir a licitação. 
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6.1.6.1. Sem prejuízo do disposto no item 6.1.6, a CPL poderá relevar vícios de 
forma ou erros evidentes, sempre que estes vícios ou erros não abranjam questões 
substantivas ou que sua correção não viole o princípio de igualdade entre as 
licitantes. 
 

6.2. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
6.2.1. Resolvida a fase da habilitação, a CPL procederá à abertura dos 
ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.2.2. Serão preliminarmente desclassificadas as propostas que: 
 
a) forem apresentadas em desacordo com as exigências e disposições deste ato 
convocatório e da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
b) apresentarem preços manifestamente inexequíveis, exorbitantes ou iguais a zero; 
 
c) apresentarem manifestos e comprovados erros e desvios nos preços, ou 
indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por extenso, 
de forma a suscitar dúbia interpretação; 
 
d) que incorram em quaisquer outras irregularidades nos termos da legislação de 
regência do certame. 
 
6.2.3. As propostas de preços válidas serão classificadas pela ordem crescente do 
preço total dos serviços propostos pelas licitantes. 
 
6.2.4. Será considerada a melhor proposta a que oferecer o menor preço global para 
os serviços objeto da licitação. 
 
6.2.5. Não havendo outro impedimento, o objeto da licitação será adjudicado à 
licitante que tiver ofertado a proposta de menor valor global para a totalidade de 
obras e serviços. 
 
6.2.6. Havendo empate entre duas ou mais propostas de preços proceder-se-á a 
sorteio logo após a apuração do fato, se estiverem presentes os responsáveis pelas 
propostas empatadas, ou em local, dia e horários previamente designados pela CPL. 
 
6.2.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o CAU/BR poderá fixar às 
licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas 
escoimadas das causas da desclassificação (Lei n° 8.666, art. 48, § 3°), ou repetir a 
licitação. 
 
6.2.7.1. Sem prejuízo do disposto no item 6.2.7, a CPL poderá relevar vícios de 
forma ou erros evidentes, sempre que estes vícios ou erros não abranjam questões 
substantivas ou que sua correção não viole o princípio de igualdade entre as 
licitantes. 
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6.2.8. Procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, na forma 
e condições da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando a menor proposta 
não for ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte que possa 
se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações previsto na 
mencionada Lei: 
 
6.2.8.1. Entende-se por empate, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
 
6.2.8.2. Sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
6.2.8.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
6.2.8.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no 
intervalo percentual de até 5%, definido nos termos do item 6.2.8.1, será convocada 
para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com 
o menor preço global, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão. 
 
6.2.8.3.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente 
proposta de preço inferior, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 6.2.8.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
6.2.8.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 
6.2.8.1, será realizado sorteio entre elas, definindo e convocando o vencedor do 
sorteio para, querendo, encaminhar melhor oferta. 
 
6.2.8.4. Não havendo licitante vencedor, enquadrado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos previstos no subitem 6.2.8.3, será declarada 
vencedora a licitante que originalmente apresentou a menor proposta. 
 
6.2.8.4.1. O disposto neste item somente se aplicará quando a menor proposta não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
7.1. Havendo recursos, esses serão recebidos pelo presidente ou agente da CPL, 
que os distribuirá aos demais licitantes, receberá as contrarrazões recursais e tudo 
submeterá à decisão da CPL. 
 
7.1.1. Os recursos deverão ser apresentados com observância ao art. 109 e demais 
disposições aplicáveis da Lei nº 8.666, de 1993. 
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7.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório perante o 
CAU/BR a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura 
da licitação (Lei n° 8.666/1993, art. 41, § 2°). 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
8.1. Feita a classificação das propostas e não havendo a interposição de recursos, a 
CPL lavrará ata circunstanciada, após será feita a adjudicação do objeto à licitante 
primeira classificada, seguindo-se a devida homologação. 
 
8.1.1. Após a homologação, a licitante adjudicatária será notificada e convocada a 
assinar o contrato. 
 
9. DO CONTRATO 
 
9.1. O contrato para execução das obras e serviços objeto desta licitação será 
firmado entre o CAU/BR e a licitante vencedora, observados os termos da Minuta de 
Contrato (Anexo 2). 
 
9.2. O CAU/BR convocará a licitante adjudicatária para assinar o contrato, no prazo 
de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da notificação formalizada, sob pena 
de ela decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
ato convocatório. 
 
9.3. Para assinatura do contrato a licitante adjudicatária deverá apresentar número 
da conta corrente, agência e instituição bancária de sua preferência, para fins de 
pagamento. 
 
9.4. É facultado ao CAU/BR, quando a licitante convocada não assinar o contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 
licitação, independente das sanções a serem aplicadas à licitante inadimplente. 
 
9.5. Para assinatura do contrato a licitante adjudicatária deverá apresentar 
comprovante de formalização de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor atribuído ao contrato, sob uma das formas admitidas no art. 56, § 1° da Lei n° 
8.666, de 1993, a saber: 
 
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) seguro garantia; ou 
c) fiança bancária. 
 
9.5.1. No caso de a licitante adjudicatária optar pela fiança bancária, observar-se-ão 
as seguintes disposições adicionais: 
 
a) a cobertura deverá estender-se até 30 (trinta) dias após o período de execução do 
contrato; 
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b) para a assinatura do aditivo contratual, na eventualidade de prorrogação de 
prazo, a contratada deverá apresentar a prorrogação da fiança bancária referente ao 
período de prorrogação do contrato. 
 
9.5.2. No caso de a licitante adjudicatária optar pela apresentação do seguro-
garantia, a apólice deverá conter cláusula proibitiva do cancelamento do seguro até 
30 (trinta) dias após o período de execução do contrato. 
 
9.5.3. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a 
prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do contrato, a contratada 
ficará obrigada a providenciar a efetivação da mesma, nos termos e condições 
originalmente aprovados pelo CAU/BR. 
 
9.5.4. A garantia de execução do contrato ou seu saldo, se houver, somente será 
devolvida à contratada após o cumprimento integral das obrigações contratuais por 
ela assumidas. 
 
9.5.4.1. Reputar-se-á por cumprimento integral das obrigações da contratada a 
expedição do Termo de Recebimento Definitivo das obras e dos serviços 
contratados, a cargo da Fiscalização do CAU/BR. 
 
10. DA RESCISÃO 
 
10.1. As condições de rescisão contratual são as previstas na Minuta de Contrato 
(Anexo 2). 
 
11. DOS PRAZOS 
 
11.1. Os prazos de vigência do contrato e de execução das obras e serviços são os 
previstos na Minuta de Contrato (Anexo 2). 
 
12. DOS PAGAMENTOS 
 
12.1. As condições pertinentes aos pagamentos são as previstas na Minuta de 
Contrato (Anexo 2). 
 
13. DOS REAJUSTES 
 
13.1. Não haverá reajuste nos preços pactuados no contrato que resultar desta 
licitação. 
 
14. DAS SANÇÕES 
 
14.1. O cometimento de faltas durante a licitação poderá acarretar a aplicação das 
seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o CAU/BR por até 2 (dois) anos; 
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c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
d) multa, equivalente a 10% (dez por cento) do valor da respectiva proposta, em 
razão da recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo 
estabelecido, sem prejuízo da possibilidade de aplicação cumulativa de quaisquer 
das sanções previstas nas alíneas anteriores. 
 
14.2. As sanções a serem aplicadas à contratada, em razão de descumprimento de 
obrigações pactuadas em contrato, são as previstas na Minuta de Contrato (Anexo 2). 
 
15. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
15.1. Os recursos financeiros para custeio das despesas decorrentes da contratação 
que se seguir à licitação de que trata este Convite correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária do CAU/BR: 
 
Fonte: Orçamento de 2013; 
Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.029 – Reforma Nova Sede. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Os licitantes deverão examinar detidamente as disposições contidas neste ato 
convocatório e seus anexos, pois a simples apresentação das propostas subentende 
a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, não 
sendo aceitas quaisquer alegações de desconhecimento ou de qualquer pormenor. 
 
16.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.3. A CPL poderá excluir do certame qualquer licitante, mediante ato 
fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, caso comprove qualquer fato que desabone a sua idoneidade 
para a licitação. 
 
16.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentos relativos à licitação. 
 
16.5. Quaisquer consultas e pedidos de esclarecimentos em relação à licitação 
poderão ser formulados diretamente à CPL, no endereço constante do item 1, no 
horário de 8:30 às 12:30 e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira, 
telefones (61) 3081-8130 e 3081-0007 e e-mail licitacao@caubr.gov.br. 
 
16.5.1. As respostas às consultas serão feitas sempre por escrito e distribuídas a 
todas as licitantes que tenham retirado o ato convocatório e venham a retirá-lo 
posteriormente. 
 
16.6. Qualquer modificação no presente ato convocatório será divulgada pela 
mesma forma que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido se da alteração resultarem mudanças quanto aos critérios 
para formulação da proposta. 

mailto:licitacao@caubr.gov.br
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16.7. Os casos omissos neste ato convocatório serão resolvidos pela CPL, que 
deverá, subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes aplicáveis. 
 
16.8. O CAU/BR reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 
observadas as prescrições legais, sem que caiba às licitantes o direito de 
reclamação ou indenização de qualquer espécie. 
 

Brasília (DF), 25 de abril de 2013. 
 
 
 

MARIA ISABEL LOPES BATISTA PASSOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
VISTO ASSESSORIA JURÍDICA DO CAU/BR 
(Lei n° 8.666, de 1993, art. 38, parágrafo único) 

 
Brasília, 25 de abril de 2013. 
 
 
 
CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS 
Assessor Jurídico 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CAU/BR 
CONVITE N° 5/2013 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
(arquivo separado) 
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COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO CAU/BR 
CONVITE N° 5/2013 

 
ANEXO 2 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
URBANISMO E/OU DE ENGENHARIA CIVIL 
 
PARTES: 
 
 
I – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, autarquia federal 
de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 
inscrito no CNPJ sob o n° 14.702.767/0001-77, com sede no SCN Quadra 1, Edifício 
Central Park, 3º Andar, Salas 302 e 303, Brasília, Distrito Federal, representado 
neste ato pelo Presidente, ............................, brasileiro, arquiteto e urbanista, 
portador da Carteira de Identidade n° ............, expedida pela ..............., e do CPF n° 
................, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, doravante designado 
CAU/BR ou CONTRANTE; 
 
II – ................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
......................, com sede na Rua ..............., n° ...., Cidade de ............., Estado de 
................., CEP ................, representada neste ato pela(o) Sócia(o), ......................, 
(qualificação) .............., portador da Carteira de Identidade n° ............., expedida 
pela ............., e do CPF n° ..............., residente e domiciliado na Cidade de 
................., Estado de ............., doravante designada simplesmente  
CONTRATADA; 
 
Resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente 
contrato de execução de obras e serviços de arquitetura e urbanismo e/ou 
engenharia civil, fazendo-o de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 
 
A presente contratação é efetuada tendo em vista o resultado da licitação que se 
processou pelo Convite CAU/BR n° 5/2013, realizado com observância às 
disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, a qual 
também regulará o presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO CONTRATUAL 
 
O objeto do contrato é a execução de obras e serviços de arquitetura e urbanismo 
e/ou engenharia civil relacionados com a reforma do imóvel destinado à nova sede 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), localizado no Edifício 
Serra Dourada, 4º Andar, Salas 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409, no 
Setor Comercial Sul, em Brasília, Distrito Federal, de acordo com as especificações, 
características, prazos e demais condições constantes dos seguintes documentos, 
que ficam fazendo parte integrante deste contrato como se nele estivessem 
transcritos: 
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I) TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos; 
 
II) Proposta de Preços de ....., apresentada pela CONTRATADA, e seus anexos; 
 
III) Cronograma Físico Financeiro de Execução Definitivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS REAJUSTES 
 
O valor global pactuado para a execução da totalidade das obras e serviços 
previstos na cláusula segunda deste contrato é de R$............ (..........). 
 
Parágrafo único. O valor global de que trata esta cláusula, bem assim os valores 
unitários que compõe as planilhas anexas à Proposta da CONTRATADA, são fixos e 
irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA 
 
A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis 
após a assinatura deste contrato, sob pena de ser declarada a sua rescisão 
unilateral pelo CAU/BR com fundamento em descumprimento total da obrigação por 
culpa da CONTRATADA, o comprovante de formalização de garantia, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao contrato e descrito na 
cláusula terceira antecedente, sob uma das seguintes modalidades: 
 
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 
b) seguro garantia; ou 
 
c) fiança bancária. 
 
Parágrafo primeiro. Na formalização da garantia serão observadas as seguintes 
disposições, sob pena de a mesma não ser aceita: 
 
I) No caso de a CONTRATADA optar pela fiança bancária, observar-se-ão as 
seguintes disposições: 
 
a) a cobertura deverá estender-se até 30 (trinta) dias após o período de execução do 
contrato; 
 
b) para assinatura de aditivo contratual de prorrogação de prazo a CONTRATADA 
deverá apresentar a prorrogação da fiança bancária referente ao período de 
prorrogação do mesmo; 
 
c) a fiança bancária será resgatada pelo CAU/BR até 72 (setenta e duas) horas 
antes do vencimento, caso não tenha em seu poder o Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e dos Serviços Contratados; 
 
II) No caso de a CONTRATADA optar pela apresentação do seguro-garantia, a 
apólice deverá conter cláusula proibitiva do cancelamento do seguro até 30 (trinta) 
dias após o período de execução do contrato. 
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Parágrafo segundo. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for 
necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do contrato, 
a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a efetivação da mesma, nos termos 
e condições originalmente aprovados pelo CAU/BR. 
 
Parágrafo terceiro. A garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver, 
somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral das 
obrigações contratuais de que trata este contrato. 
 
Parágrafo quarto. Reputar-se-á por cumprimento integral das obrigações da 
CONTRATADA a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e dos 
Serviços Contratados, a cargo da Fiscalização do CAU/BR. 
 
Parágrafo quinto. Para que o requerimento solicitando a devolução da caução seja 
protocolado no CAU/BR deverá estar acompanhado do original da Guia de 
Recolhimento e cópia do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e dos 
Serviços Contratados. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 
A CONTRATADA executará as obras e serviços objeto do presente contrato 
rigorosamente de acordo com este instrumento e documentos dele integrantes, 
especialmente o TERMO DE REFERÊNCIA, a Proposta e o CRONOGRAMA 
FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DEFINITIVO que são partes integrantes 
deste contrato. 
 
Parágrafo primeiro. As obras e serviços objeto deste contrato somente serão 
iniciados após o recebimento, pela CONTRATADA, da ORDEM DE EXECUÇÃO, 
que será expedida pelo CAU/BR após certificar-se quanto à regularidade da garantia 
oferecida e demais condições preliminares inerentes à execução. 
 
Parágrafo segundo. Para efeito de aprovação das obras e dos serviços prestados 
pela CONTRATADA, a fiscalização do CAU/BR procederá à medição com vistas a 
verificar o cumprimento das etapas do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE 
EXECUÇÃO DEFINITIVO. 
 
Parágrafo terceiro. Os materiais a serem empregados e as obras e serviços a 
serem executados deverão obedecer rigorosamente: 
 
a) às normas e especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA e seus 
anexos, especialmente projetos e peças que dele fazem parte; 
 
b) às normas da ABNT; 
 
c) às disposições legais e normativas da União e do Distrito Federal; 
 
d) aos regulamentos das empresas concessionárias; 
 
e) às prescrições e recomendações dos fabricantes; 
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f) às normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT; 
 
g) às normas do Condomínio do Edifício Serra Dourada, local do imóvel. 
 
Parágrafo quarto. As medições serão quinzenais e deverão abranger a totalidade 
dos serviços efetivamente executados. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO 
 
Para a coordenação técnica e administrativa do contrato, a CONTRATADA e o 
CAU/BR designarão, por escrito, seus respectivos representantes. 
 
Parágrafo primeiro. Caberá ao representante do CAU/BR emitir os atestados de 
execução dos serviços nas faturas correspondentes, dos quais ficarão dependentes 
os pagamentos em favor da CONTRATADA. 
 
Parágrafo segundo. Caberá aos representantes do CAU/BR e da CONTRATADA a 
aprovação e encaminhamento da solução de questões técnicas, administrativas e 
financeiras que eventualmente surgirem durante a vigência do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 
 
O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo 
período de 90 (noventa) dias, sendo que eventuais prorrogações ficarão 
dependentes de aprovação do CAU/BR, sujeita esta à prévia e fundamentada 
justificação. 
 
Parágrafo único. O prazo máximo de execução e conclusão das obras e serviços 
será de 50 (cinquenta) dias corridos, conforme o TERMO DE REFERÊNCIA, 
Proposta da CONTRATADA e CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE 
EXECUÇÃO DEFINITIVO, contados a partir do recebimento da ORDEM DE 
EXECUÇÃO. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos financeiros necessários ao custeio das despesas decorrentes desta 
contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do CAU/BR: 
 
Fonte: Orçamento de 2013; 
Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.029 – Reforma Nova Sede. 
 
Parágrafo único. A liberação dos recursos obedecerá ao CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DEFINITIVO. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
Constituem obrigações das Partes, sem prejuízo de outras previstas neste 
instrumento ou que decorram da natureza e dos fins deste contrato: 
 
I) Da CONTRATADA: 
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1) observar, na execução das obras e dos serviços, as normas legais e 
regulamentares aplicáveis aos serviços profissionais de arquitetura e urbanismo e/ou 
engenharia civil e aos contratos administrativos, bem como todas as recomendações 
e disposições deste contrato e de seus anexos; 
 
2) apresentar, quinzenalmente, os termos de medições relativos aos serviços 
executados no período, com vistas à comparação com as previsões do 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DEFINITIVO; 
 
3) recolher todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
contratado, notadamente as taxas devidas ao Governo do Distrito Federal e ao 
CAU/DF ou ao CREA/DF, impostos e contribuições sociais; 
 
4) pagar pontualmente as remunerações e demais valores e prestações acessórias 
de natureza trabalhista e civil, bem assim os respectivos encargos previdenciários e 
sociais, devidos em razão da contratação de pessoas para prestarem serviços no 
contexto do presente contrato; 
 
5) na hipótese de inadimplemento de obrigações relacionadas no item 4, sendo o 
CAU/BR chamado em juízo, obriga-se a CONTRATADA a assumir todas as 
responsabilidades e ônus oriundos das obrigações não cumpridas, ficando o 
CAU/BR autorizado a glosar das faturas devidas as importâncias estimadas no 
processo judicial, caso a CONTRATADA tenha ainda créditos a receber, ou 
descontá-las das garantias, ou ainda cobrá-las judicialmente; 
 
6) solicitar por escrito, ao representante do CAU/BR na administração do contrato, 
quaisquer documentos ou elementos que julgue necessários para o 
desenvolvimento de suas atividades no âmbito do objeto deste contrato; 
 
7) responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção 
individual aos trabalhadores alocados na execução das obras e serviços; 
 
8) manter a limpeza e organização do local das obras e serviços dentro de elevados 
padrões, e, após a conclusão dos serviços finais de limpeza, executar todos os 
retoques e arremates necessários e que sejam apontados pela Fiscalização do 
CAU/BR; 
 
9) cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 
 
10) cumprir todas as demais obrigações previstas no TERMO DE REFERÊNCIA e 
as que decorram da natureza do objeto, ainda que não descritas neste contrato; 
 
II) Do CONTRATANTE: 
 
1) efetuar o pagamento quinzenal dos valores devidos à CONTRATADA, de acordo 
com o previsto na Proposta e no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE 
EXECUÇÃO DEFINITIVO, desde que efetivamente executadas as obras e serviços 
previstos e aceitos na forma deste contrato; 
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2) notificar por escrito, à CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade referente a 
execução das obras e serviços contratados, devendo esta se reportar ao CAU/BR 
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da referida 
notificação; 
 
3) proceder à fiscalização das etapas das obras e serviços, para fins de pagamento 
das parcelas devidas e correção tempestiva das falhas técnicas, sem prejuízo das 
responsabilidades da CONTRATADA; 
 
4) devolver, após cumprimento integral das obrigações contratuais, a garantia da 
execução apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial deste contrato, o CAU/BR poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no CAPÍTULO 21 - DAS 
SANÇÕES E PENALIDADES constantes do TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
Parágrafo primeiro. As penalidades serão aplicadas em conformidade com as 
disposições do TERMO DE REFERÊNCIA referidas nesta cláusula. 
 
Parágrafo segundo. O prazo de apresentação da defesa prévia será de 2 (dois) 
dias úteis e contar-se-á da data do recebimento da comunicação. 
 
Parágrafo terceiro. O valor correspondente à multa será glosado dos pagamentos 
que a CONTRATADA tenha a receber do CAU/BR. 
 
Parágrafo quarto. No caso de serem insuficientes ou não existirem créditos para 
suportar os descontos dos valores glosados, a CONTRATADA deverá efetuar a 
quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do 
documento de cobrança respectivo, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos 
procedimentos judiciais cabíveis, quando ao respectivo valor serão acrescidas 
custas, honorários e demais encargos decorrentes da cobrança. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
 
São causas que podem determinar a rescisão do contrato, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções previstas neste instrumento: 
 
a) o não-cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos; 
 
b) a lentidão no seu cumprimento, levando o CAU/BR a presumir a impossibilidade 
da execução das obras e dos serviços nas condições ajustadas; 
 
c) o atraso injustificado no início da execução; 
 
d) a paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação ao CAU/BR; 
 
e) o não-recolhimento de multa aplicada e irrecorrível dentro do prazo fixado; 
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f) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pelo Presidente do CAU/BR exaradas no processo administrativo a 
que se refere este contrato; 
 
g) a supressão, por parte do CAU/BR, de obras e serviços, acarretando modificação 
do valor inicial deste contrato além do limite legalmente permitido; 
 
h) a suspensão, por ordem escrita do CAU/BR, da execução do contrato por prazo 
superior ao permitido em lei, ressalvadas as exceções admitidas na mesma lei; 
 
i) a não liberação, por parte do CAU/BR, do local para execução das obras e dos 
serviços, nos prazos contratuais; 
 
j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do instrumento contratual; 
 
k) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666 e suas 
alterações; 
 
l) outras situações previstas no TERMO DE REFERÊNCIA, na legislação reguladora 
da licitação ou na legislação reguladora da execução dos serviços contratados. 
 
Parágrafo único. A rescisão do contrato ocorrerá nos termos da legislação de 
regência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DESPESAS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
O CAU/BR efetuará pagamentos por etapas à CONTRATADA, após o recebimento 
dos respectivos documentos fiscais de cobrança, observado o seguinte: 
 
a) a CONTRATADA emitirá os documentos fiscais de cobrança levando em conta as 
obras e serviços efetivamente executados, de acordo com o CRONOGRAMA 
FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DEFINITIVO, destacando os valores dos 
tributos que devam ser retidos na fonte; 
 
b) o CAU/BR procederá às conferências e verificações necessárias ao aceite dos 
serviços, liberando as faturas para pagamento no prazo de dez dias, se não houver 
qualquer razão que demande correções de responsabilidade da CONTRATADA, 
seja quanto ao documento fiscal, seja quanto aos valores faturados; 
 
c) os pagamentos serão feitos no prazo de dez dias subsequentes ao aceite referido 
na alínea “b” anterior, mediante crédito na conta corrente indicada pela 
CONTRATADA, sendo a esta vedada a emissão de documento de cobrança 
bancária; 
 
d) os pagamentos efetuados após o prazo da alínea “c” antecedente serão 
acrescidos de juros moratórios equivalentes a 6% (seis por cento) ao ano, 
calculados pro rata desde o prazo em que o pagamento deveria ter sido efetivado; 
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e) documentos fiscais de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 
preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 
5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação; 
 
f) os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, 
deverão ser reapresentados num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis; 
 
g) em caso de rejeição do documento fiscal de cobrança, motivada por erros ou 
incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de 
reapresentação; 
 
h) o pagamento da última fatura correspondente às obras e serviços contratados 
somente será efetuado após a expedição do termo de recebimento provisório; 
 
i) a CONTRATADA informará ao CAU/BR, por escrito, o número da conta corrente, 
número e nome da agência e instituição financeira em que devam ser feitos os 
créditos em seu favor, até 10 (dez) dias úteis contados da data do término de cada 
etapa após a assinatura do presente contrato; 
 
j) a CONTRATADA dará como quitadas todas as faturas cujos valores forem 
depositados na conta corrente citada no item anterior, pela efetivação do crédito. 
 
Parágrafo único. Os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA poderão 
ficar retidos na área gestora da contratação, caso a CONTRATADA deixe de 
cumprir quaisquer obrigações contratuais de natureza técnica, administrativa, 
legislação trabalhista e outras pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Os termos deste contrato poderão sofrer alterações, mediante termo aditivo 
observado as normas legais vigentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente contrato será publicado em extrato no Diário Oficial da União, no prazo 
legal, a expensas do CAU/BR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Todas as notificações, reclamações, instruções, entendimentos entre o CAU/BR e a 
CONTRATADA serão realizados, sempre que necessário, por escrito, sendo 
consideradas como efetivadas se entregues por cartas, ofícios ou memorandos de 
transmissão, não sendo tomadas em consideração para nenhum efeito, quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
 
Parágrafo único. Terão valor de notificação, para os fins relacionados à execução 
dos serviços e obras contratados, os registros feitos pela Fiscalização do CAU/BR 
no Livro de Ocorrências referido no CAPÍTULO 7 - GESTÃO E CONTROLE DOS 
SERVIÇOS do TERMO DE REFERÊNCIA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
O foro competente para solução dos litígios que decorram deste contrato será o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. 
 
E, por estarem de comum acordo, os representantes legais das partes firmam o 
presente contrato, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Brasília (DF), ..... de ............. de ........ 
 
 

Pelo CAU/BR: 
 
 
 

Pela CONTRATADA: 


