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CONVITE Nº 2/2012 
 
 
OBJETO: Contratação de serviços de pesquisa, englobando, a partir de instrumento 
de pesquisa que será aplicado pelo CAU, elaboração de relatórios analíticos com 
distintas configurações, elaboração de indicadores, entrega de relatórios finais 
analíticos e conclusivos, apresentação do estudo, na forma e especificações 
constantes no termo de referência. 
 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite 
 
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 10:00h do dia 10/9/2012 
 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 10:00h do dia 10/9/2012 
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: SCN Quadra 1, Bloco E, edifício Central Park, 
salas 302/303, em Brasília/DF. 
 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
Termo de referência (anexo I); 
Modelo de declaração de habilitação (anexo II); 
Modelo de declaração de trabalho do menor (anexo III); 
Modelo de declaração de idoneidade (anexo IV); 
Minuta do contrato (anexo V). 
 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: O edital está disponível no sítio do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR:  www.caubr.org.br, aonde 
serão disponibilizadas todas as informações alusivas ao presente certame licitatório. 

 
 
 
 

http://www.caubr.org.br/
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CONVITE Nº 2/2012 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria PRES nº 19/2012, de 8 de maio 
de 2012, torna público que receberá até as 10:00 horas do dia 10 de setembro de 
2012, PROPOSTAS para prestação dos serviços objeto desta licitação, de acordo 
com Processo nº DG-26/2012, quando procederá à habilitação e julgamento. O 
certame licitatório será realizado na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO, e        
reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 1993. 
1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O inteiro teor deste convite poderá ser obtido gratuitamente no sítio do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, www.caubr.org.br, ou solicitado à 
Comissão Permanente de Licitação na sede do Conselho, no horário de 8:30 às 
12:30 e das 14:00 às 18:00h, mediante pagamento pela cópia reprográfica; 
1.2. Se por qualquer motivo não houver expediente no CAU/BR no dia agendado 
para abertura da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, fica 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, independente de 
comunicação; 
1.3. No horário e local indicados, realizar-se-ão os procedimentos pertinentes ao 
presente certame: 
1.3.1. Recebimento dos envelopes de habilitação e propostas; 
1.3.3. Abertura dos referidos envelopes; 
1.3.4. Divulgação das propostas apresentadas pelos licitantes e classificação; 
1.4. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação dar-se-ão publicidade no 
sítio oficial do CAU/BR, salvo em relação àquelas cuja publicação e ciência puderem 
ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes na sessão 
pública, principalmente, quanto ao resultado de: 
1.4.1. julgamento da licitação; 
1.4.2. recursos porventura interpostos. 
1.5. Os esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação em 
relação às dúvidas dos licitantes no que tange à interpretação deste edital serão 
divulgados no sítio oficial do CAU/BR: www.caubr.org.br, ficando as licitantes, desde 
já, cientes que a publicidade ocorrerá exclusivamente no referido local; 
1.6. As licitantes deverão observar o disposto no subitem 1.5, sob pena de arcar 
com os prejuízos decorrentes da inobservância das publicações oficiais da 
comissão. 
CAPÍTULO 2 – DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de serviços de pesquisa, 
englobando, a partir de instrumento de pesquisa que será aplicado pelo CAU, 
elaboração de relatórios analíticos com distintas configurações, elaboração de 
indicadores, entrega de relatórios finais analíticos e conclusivos, apresentação do 
estudo, na forma e especificações constantes no termo de referência; 

http://www.caubr.org.br/
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2.2. O público alvo da pesquisa são os arquitetos ativos no banco de dados do 
CAU/BR, num total aproximado de 80.000 profissionais, podendo haver variações; 
2.3. A metodologia da pesquisa consistirá em: 
2.3.1. Pesquisa qualitativa que se refere a entrevistas em profundidade por meio de 
contatos através do software MSN, SKYPE ou similar num total de 10 entrevistas 
para obtenção de perfil psicográfico e realização de análise exploratória para 
subsidiar a análise da pesquisa quantitativa; 
2.3.1.1. A abrangência e amostragem da pesquisa estabelecida no subitem 2.3.1 
deve ser realizada em profundidade com arquitetos fornecidos pelo CAU/BR; 
2.3.2. Pesquisa quantitativa que se refere à análise de questionário eletrônico 
estruturado através da web, a ser desenvolvido no sítio do CAU/BR por equipe 
deste, sob supervisão da contratada; 
2.3.2.1. O questionário será de autopreenchimento pelos arquitetos por ocasião do 
recadastramento; 
2.3.2.2. O questionário conterá poucas perguntas abertas para facilitar a tabulação e 
análise de dados que será feita; 
2.3.2.3. O censo deverá ser realizado com aproximadamente 80.000 arquitetos e 
urbanistas, através de questionário eletrônico aplicado pela internet a partir do sítio 
do CAU/BR; 
2.4. Os serviços a serem prestados, bem como os produtos a serem entregues ao 
CAU/BR incluem 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do roteiro/questionário aplicado 
com os resultados tabulados (em arquivo tipo Word e Excel, ou Banco de Dados, se 
for o caso); 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do relatório final analítico conclusivo 
(em arquivo tipo Word  e Excel); 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, da apresentação 
dos resultados (em arquivo tipo Powerpoint); 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do 
banco de dados da pesquisa, aqui estabelecido como o Postgree; 
2.5. A pesquisa deverá considerar: 
2.5.1. O perfil socioeconômico dos arquitetos: classe social; nível de escolaridade, 
nível de pós-graduação ou superior; renda; faixa etária; tempo de atuação como 
arquiteto; faixa de remuneração; atuação como autônomo, empregado ou pessoa 
jurídica; estado civil; quantidade de dependentes; posse de produtos; vida 
acadêmica; vida como docente; outras julgadas pertinentes; 
2.5.2. O perfil do contratante: principais tipos de projetos nas áreas de arquitetura, 
urbanismo, arquitetura de interiores, paisagismo, entre outros; perfil profissional dos 
contratantes - ramo de atuação, se pessoa física ou jurídica, renda, classe social, 
faixa de remuneração, escolaridade; obras: tipos mais comuns, acompanhamento, 
supervisão, características das obras; principais tipos de contratos; visão do 
contratante sobre o arquiteto e sua atuação; visão do arquiteto sobre os 
contratantes; nível de satisfação com o trabalho do arquiteto e urbanista: importância 
do resultado do empreendimento, em que medida o arquiteto contribui para este 
resultado; formas de remuneração praticadas; outras julgadas pertinentes; 
2.5.3. O perfil dos arquitetos: dificultadores e facilitadores para o exercício 
profissional; hábitos de consumo; hábitos de mídia; principais hobbies; dificuldades 
para negociação de projetos e remuneração; nível de satisfação dos arquitetos com 
a profissão: status, exercício profissional, rendimento, entre outros; visão da 
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sociedade sobre o arquiteto e sobre a arquitetura: imagem, credibilidade; principais 
ferramentas e softwares utilizados; outras julgadas pertinentes pelo CAU/BR. 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste certame os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes do presente instrumento, não sendo admitida, seja a que 
título for, a participação de dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, 
inclusive cônjuges; 
3.2. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e 
submissão às condições estatuídas por esse convite; 
3.3. Cada licitante apresentar-se-á com um ou mais representante(s) legal(is) que 
será(ão) o(s) único(s) admitido(s) a intervir(em) nas fases do procedimento licitatório 
quer por escrito quer oralmente. Assim, a licitante assume a responsabilidade por 
todos os atos praticados pelo(s) representante(s); 
3.4. É conveniente a presença do representante legal da licitante até o final da 
sessão pública, sendo que no caso de ausência, ainda que momentânea da sala de 
sessão deverá ser comunicada e autorizada pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e, se definitiva, registrada em ata com indicação do 
horário. Os prejuízos advindos da ausência serão de responsabilidade única e 
exclusiva do ausente; 
3.5. Nenhuma pessoa natural, ainda que de posse de procuração devidamente 
outorgada, poderá representar mais de um licitante; 
3.6. A licitante deverá comprovar por meio de contrato ou estatuto social que 
desempenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame; 
3.7. Não serão admitidas licitantes sob a forma de consórcio, suspensas do direito 
de licitar e/ou contratar com esta autarquia, com a Administração Pública Direta e 
Indireta, bem como as que estiverem em regime de falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 
CAPÍTULO 4 – DA HABILITAÇÃO 
4.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 
4.1.1. Em caso de empresa individual, registro comercial; 
4.1.2. Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte mediante 
apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou declaração 
de enquadramento com validação da junta comercial; 
4.1.3. Em se tratando de sociedade empresária o contrato social devidamente 
registrado; 
4.1.4. No caso de a sociedade ser por ações documento de eleição dos 
administradores; 
4.1.5. No caso de sociedade civil a inscrição do ato constitutivo acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 
4.1.6. Em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, o 
decreto de autorização no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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4.2. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 
4.2.1. Comprovante de inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF; 
4.2.2. Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 
4.2.3. Certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguro Social; 
4.2.4. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual ou do Distrito 
Federal e Municipal; 
4.2.5. Prova de regularidade trabalhista por meio de apresentação da certidão 
negativa de débitos trabalhistas, nos moldes da Resolução Administrativa n° 
1.470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho; 
4.3. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.3.1. Da capacitação técnico-profissional 
4.3.1.1. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, nos 
moldes do art. 30, II, da Lei nº 8.666/1993, e cujas atividades sejam pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, expedidos por entidades pública ou privada. 
4.4. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
4.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação financeira 
da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
4.4.2. Comprovação da boa situação financeira da licitante, por intermédio de 
documento que demonstre o cálculo dos índices contábeis maiores que 1 (um) para 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) a serem 
extraídos das demonstrações contábeis citadas no item 4.4.1, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 
LIQUIDEZ GERAL: 
LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
        Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 
SOLVÊNCIA GERAL: 
SG=                         Ativo Total 
        Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 
LIQUIDEZ CORRENTE: 
LC=    Ativo Circulante 
        Passivo Circulante 
4.4.3. A licitante deverá apresentar certidão negativa de falência expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
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4.5. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR AINDA 
4.5.1. Declaração que cumprem plenamente os requisitos exigidos para habilitação e 
sujeitam-se aos termos e condições do presente convite (anexo II); 
4.5.2. 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, em atendimento ao estatuído no art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal (anexo III); 
4.5.3. 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 (anexo IV). 
CAPÍTULO 5 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
5.1. Os documentos para habilitação e a proposta de preço deverão ser 
apresentados simultaneamente, em envelopes distintos e lacrados, contendo em 
sua parte externa e frontal, além da razão social, os dizeres: 
CONVITE Nº 2/2012 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
(CNPJ/MF DA LICITANTE) 
(ENDEREÇO DA LICITANTE) 
 
CONVITE Nº 2/2012 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
(CNPJ/MF DA LICITANTE) 
(ENDEREÇO DA LICITANTE) 
5.2. A proposta deverá ser apresentada em original, impressa por qualquer processo 
eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela 
devem constar: 
5.2.1. Ser impressa em papel timbrado da licitante com a razão social e carimbo do 
CNPJ/MF, endereço, número de telefone, fac símile, correio eletrônico, código de 
endereçamento postal, data e assinatura do representante legal da licitante, banco 
que possui conta, números da agência e conta corrente para efeito de emissão de 
nota de empenho e posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número 
dos documentos pessoais e qualificação do(s) responsável(is) pela assinatura do 
contrato; 
5.2.1.1 a falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal 
da licitante com poderes para esse fim e presente à sessão pública; 
5.2.2. A especificação do fornecimento e da prestação dos serviços de forma clara, 
minuciosa e completa; 
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5.2.3. Cotação dos preços ofertados com base nas especificações constantes do 
termo de referência; 
5.2.3.1. A licitante deverá indicar os valores em moeda corrente, fixos e 
irreajustáveis; 
5.2.3.2. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos Federais, 
Estaduais ou do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos tributos de natureza 
direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser 
repassados ao contratante), contribuições previdenciárias, e quaisquer outras 
despesas no que se refere a prestação dos serviços objeto deste certame; 
5.2.3.3. Só serão aceitos preços em moeda nacional, em algarismos arábicos e por 
extenso. Em caso de divergência, prevalecerá este último, desprezando-se qualquer 
valor além dos centavos; 
5.2.3.4. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não sendo permitida qualquer alteração a não ser erro 
material evidente; 
5.2.4. Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da realização da sessão pública; 
5.2.4.1. Caso referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta será 
considerado o prazo de validade como de 60 (sessenta) dias; 
5.3. Se por motivo de força maior a adjudicação não ocorrer dentro do período de 
validade da proposta e caso persista o interesse do CAU/BR, será prorrogada, 
automaticamente, a validade por igual prazo; 
5.4. Ao apresentar a proposta o licitante estará declarando plena aceitação das 
condições estabelecidas neste convite, sendo inalteráveis no decorrer do 
procedimento licitatório e execução do contrato, à exceção daquelas expressamente 
determinadas por este instrumento convocatório ou amparadas por lei; 
5.5. O prazo de execução do objeto deste convite obedecerá aos seguintes prazos: 
5.5.1. A compilação e seleção de dados (fase A) deverá ocorrer em até 15 (quinze) 
dias após a conclusão da pesquisa, com data prevista para o mês de outubro; 
5.5.2. A análise de dados e geração dos indicadores (fase B) deverá ocorrer em até 
10 (dez) dias após a etapa descrita no subitem 5.5.1; 
5.5.3. A entrega dos relatórios finais conclusivos e realização da apresentação 
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a homologação da etapa descrita no 
subitem 5.5.2; 
5.6. Será desclassificada a licitante que apresentar proposta: 
5.6.1. Que contiver objeto diverso ou insuficiente do constante deste convite; 
5.6.2. Não atender às exigências estatuídas pelo presente instrumento; 
5.6.3. Apresentar valores irrisórios ou zeros, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos custos estatuídos no subitem 5.2.3.2 deste 
convite. 
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CAPÍTULO 6 – DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
6.1. No dia, horário e local designados neste convite, a Comissão Permanente de 
Licitação receberá, observadas as disposições do capítulo 5, os documentos 
exigidos para a habilitação e a proposta de preço; 
6.2. A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta, momento em que serão os documentos analisados e 
posteriormente rubricados pelos membros da comissão; 
6.2.1. Ato contínuo, serão referidos documentos disponibilizados a todos os 
representantes para análise e rubrica destes; 
6.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase, promover as 
diligências necessárias a fim de esclarecer ou complementar a instrução dos autos, 
vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam ser apresentados a 
tempo e modo pela licitante; 
6.4. A Comissão Permanente de Licitação, após declarar inabilitada a licitante, 
manterá sob sua guarda o envelope nº 2 devidamente lacrado e rubricado pelos 
membros da CPL e representante da concorrente. Após a decisão dos eventuais 
recursos interpostos ou havendo desistência em interpô-los por todos os 
representantes presentes à sessão, referido envelope será devolvido às respectivas 
concorrentes; 
6.5. Não serão aceitas propostas encaminhadas por correio, fac símile, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio que possa ocasionar quebra do sigilo; 
6.6. Existindo necessidade, poderá ser solicitada a manifestação de pessoal técnico 
do CAU/BR para averiguar a compatibilidade da proposta com as especificações do 
termo de referência; 
6.7. O CAU/BR poderá revogar a licitação até a assinatura do instrumento 
contratual, sem que caiba ao proponente direito a indenização e sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância anterior ou 
posterior ao julgamento das propostas que desabone a idoneidade ou capacidade 
financeira, jurídica, técnica, administrativa, regularidade fiscal e trabalhista do 
proponente ou qualquer outra; 
6.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão; 
6.9. A Comissão Permanente de Licitação admitirá propostas e/ou documentos que 
apresentem vícios ou erros evidentes, desde que estes não se relacionem a 
questões substantivas ou que sua correção viole o Princípio da Igualdade; 
CAPÍTULO 9 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
7.1. Ao receber os envelopes a comissão certificar-se-á se os mesmos     
encontram-se devidamente lacrados; 
7.2. Encerrada a sessão pública, lavrar-se-á ata circunstanciada que mencionará 
todas as ocorrências devendo a mesma ser assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e por todos os presentes; 
CAPÍTULO 8 – DO JULGAMENTO DOS PREÇOS 
8.1. As propostas deverão ser apresentadas pelos licitantes nos moldes deste 
convite; 
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8.2. A proposta apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte, 
sociedade cooperativa (art. 34, Lei nº 11.488/2007) que se encontrar na faixa de até 
10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço será considerada empatada 
com a primeira colocada e será convocada a, no prazo de 5 (cinco) minutos, 
encaminhar uma última oferta, oralmente ou por escrito, devidamente registrada em 
ata; 
8.2.1. Verificado empate entre microempresa, empresa de pequeno porte e 
sociedade cooperativa, para fins de definição da ordem do critério de preferência, o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio entre tais 
licitantes, definindo e convocando o vencedor para uso do direito de preferência; 
8.2.2. A ausência do representante do licitante, ainda que momentânea, não 
impedirá a realização do sorteio nos termos definidos pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e o prosseguimento nos termos do subitem 8.2, in fine; 
8.3. Escoado o prazo constante do subitem 8.2 sem manifestação da convocada ou 
declarada por esta a desistência ao critério de preferência, serão chamadas as 
demais participantes na mesma condição, na ordem de classificação, individual e 
sucessivamente para encaminhar nova proposta; 
8.3.1. Ocorrendo êxito, prosseguir-se-á com o certame. Não ocorrendo ou não 
existindo microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas 
participantes prevalecerá a classificação inicial; 
8.4. Não incidindo o disposto no subitem 8.2 e verificada a igualdade de preços entre 
duas ou mais propostas, a classificação será feita por sorteio, nos moldes do art. 45, 
§ 2º, da Lei nº 8.666/1993; 
8.4.1. A ausência do representante do licitante, ainda que momentânea, não 
impedirá a realização do sorteio e o prosseguimento do certame; 
8.5. Serão desclassificadas: 
a) As licitantes que apresentarem propostas que não atendam às exigências deste 
convite; 
b) As licitantes que apresentarem propostas com preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis; 
8.6. Em caso de inabilitação de todas as licitantes, o CAU/BR poderá fixar às 
mesmas o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 
escoimadas as causas que as desclassificaram; 
CAPÍTULO 9 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
9.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste certame, sob pena de decair do direito; 
9.1.1. Para os fins do disposto no subitem 9.1, deverá o impugnante manifestar-se 
por escrito por meio do endereço eletrônico licitacao@caubr.org.br ou protocolizar 
na sede do CAU/BR localizado no SCN Quadra 1, Bloco E, Edifício Central Park, 
salas 302/303, em Brasília/DF, no horário de 08:30h às 12:30h e das 14:00h às 
18:00h; 
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9.1.2. A apreciação dos esclarecimentos, providências ou impugnações serão 
realizadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação na forma e prazos 
previstos na Lei nº 8.666/1993, devendo a correspondência ser dirigida àquele e 
conter o número da licitação, a modalidade e as razões da impugnação; 
9.1.3. Acolhida a impugnação, e desde que prejudicial ao válido e regular 
desenvolvimento do procedimento licitatório, será designada nova data para a 
realização do certame; 
9.1.3.1. Se a decisão não modificar as condições a ponto de inviabilizar a formação 
da planilha de preços e, portanto, que impeçam os licitantes de formular propostas, 
não será adiada a sessão pública; 
9.1.3.2. As decisões serão disponibilizadas no sítio http://www.caubr.org.br; 
9.1.4. A impugnação tempestiva não impedirá o licitante de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 
9.1.5. As impugnações intempestivas ou que desatenderem às determinações deste 
convite não serão conhecidas; 
9.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnada o 
convite implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nela 
estabelecidas, ou seja, pressupõe-se que no caso de ausência de impugnação os 
elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não 
cabendo, portanto, posterior reclamação; 
9.3. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação cabe recurso nos 
prazos legais; 
9.3.1. O recorrente deverá apresentar as razões recursais na forma escrita e 
protocolada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no prazo 
de 2 (dois) dias úteis; 
9.3.2. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões no prazo comum de 2 
(dois) dias úteis, contados do fim do prazo estabelecido no subitem 9.3.1, 
independente de interposição antecipada do recurso. 
9.4. O recurso terá efeito suspensivo; 
9.5. Provido o recurso, a invalidação dos atos praticados alcançará apenas aqueles 
insuscetíveis de aproveitamento; 
9.6. Caso o Presidente da Comissão Permanente de Licitação julgue improcedente o 
recurso, submetê-lo-á à consideração da autoridade superior competente, após a 
devida instrução, a qual proferirá decisão definitiva; 
9.7. O recurso e contrarrazões deverão ser formal e oficialmente encaminhados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nos termos estabelecidos nos 
subitens 9.3.1 e 9.3.2; 
9.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados em interpor e 
contra-arrazoar o recurso. 
CAPÍTULO 10 – DA CONTRATAÇÃO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
10.1. O vencedor que não comparecer para a assinatura do contrato no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da convocação, decairá do direito a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste instrumento; 
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10.2. Na ocorrência do disposto no item 10.1, faculta-se ao CAU/BR convocar os 
demais proponentes, sucessivamente e por ordem de classificação, para assinar o 
instrumento contratual em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
vencedor, inclusive quanto aos preços e prazos, ou revogar a licitação, 
independente da aplicação das cominações previstas; 
10.3. Não estão sujeitos às penalidades do item 10.1, in fine, os licitantes que 
convocados nos termos do citado item não aceitarem a contratação nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro adjudicatário; 
10.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições ajustadas, 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do contrato no 
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
CAPÍTULO 11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. O termo de referência é parte integrante deste convite, como se transcrito 
estivesse, especialmente aquelas disposições constantes no referido documento e 
não contemplados neste instrumento convocatório; 
11.2. A participação nesta licitação implica plena aceitação dos termos e condições 
estabelecidas neste convite e anexos, bem como das normas de regência; 
11.3. É vedada utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo 
ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade 
entre os licitantes; 
11.4. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse do 
CAU/BR, relevar omissões desde que não comprometam a lisura e o caráter 
competitivo da licitação; 
11.5. Não serão aceitas propostas encaminhadas pelo correio, fac símile, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio que possa ocasionar quebra do sigilo da proposta; 
11.6. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data agendada, fica, automaticamente, remarcada para 
o primeiro dia útil seguinte de expediente normal no CAU/BR; 
11.7. São partes integrantes deste edital: 
Termo de referência (anexo I); 
Modelo de declaração de habilitação (anexo II); 
Modelo de declaração de trabalho do menor (anexo III); 
Modelo de declaração de idoneidade (anexo IV); 
Minuta do contrato (anexo V). 
11.8. O CAU/BR reserva-se no direito de revogar total ou parcialmente a presente 
licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda, anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 
8.666/1993, não cabendo às licitantes qualquer direito a indenização, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 do retromencionado Diploma Legal; 
11.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa efetuada por tradutor 
juramentado e registrados no Cartório de Títulos e Documentos, ou Consulado; 
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11.10. Documentos de procedência estrangeira, embora redigidos em língua 
portuguesa também deverão ser apresentados devidamente registrados no Cartório 
de Títulos e Documentos, ou Consulado; 
11.11. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
poderão ser apresentados em cópia simples que, cotejadas com o original, serão 
declarados autênticos pela Comissão Permanente de Licitação; 
11.12. Serão desconsiderados os documentos apresentados por meio de cópia 
simples sem que estejam acompanhados do original para autenticação; 
11.13. Os documentos emitidos via internet terão a aceitação condicionada à 
verificação de sua autenticidade mediante acesso ao sítio do órgão expedidor; 
11.14. No caso de o contrato social ou estatuto determinarem a assinatura em 
conjunto, a falta de uma das firmas em qualquer documento ter-se-á por inexistente 
este, arcando a licitante com o ônus da omissão; 
11.15. Os licitantes deverão observar o horário de Brasília para todos os atos deste 
convite; 
11.16. Todo e qualquer documento elaborado pela licitante deverá ser impresso em 
papel timbrado, com indicação do CNPJ/MF, endereço, nome e assinatura do 
representante legal; 
11.17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 
com base na Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações 
pertinentes; 
11.18. A mera apresentação de proposta não enseja qualquer compromisso de 
contratação por parte do CAU/BR, importando, entretanto, irrestrita e irretratável 
aceitação das condições dispostas neste convite; 
11.19. Observar-se-á, no que se refere a contagem dos prazos estabelecidos neste 
convite, a exclusão do dia do início e a inclusão do dia do vencimento, e        
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto disposição expressa em contrário; 
11.19.1. Somente em dia de expediente do CAU/BR se iniciam e vencem os prazos 
referidos neste convite; 
11.20. Os materiais utilizados na instalação dos equipamentos objeto deste convite 
deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes do termo 
de referência e demais normas pertinentes; 
11.21. Em caso de ocorrência de divergências prevalecerão as informações técnicas 
especificadas no termo de referência; 
11.22. As dúvidas, esclarecimentos, ou quaisquer questões que possam impedir o 
completo entendimento do contido no termo de referência e neste convite, quer seja 
interpretação legal ou técnica serão dirimidas pela Comissão Permanente de 
Licitação em até 2 (dois) dias úteis anteriores a abertura das propostas, devendo a 
licitante encaminhá-las por meio do correio eletrônico licitacao@caubr.org.br, ou 
protocolado na sede do CAU/BR situado no SCN Quadra 1, Bloco E, Edifício Central 
Park, salas 302/303, em Brasília/DF. Não havendo questionamentos nesse prazo 
presumem-se ser suficientemente claros e precisos os termos deste convite a 
permitir a elaboração das propostas; 
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11.23. É competente o Foro desta Capital para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
presente licitação. 

Brasília(DF), 27 de agosto de 2012. 
 
 
 

Reginaldo Rodrigues de Magalhães 
Presidente da CPL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
1.1. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF foram criados 
com a Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da 
Arquitetura e Urbanismo no país. Uma conquista histórica para a categoria, que 
significa maior autonomia e representatividade para a profissão; 
1.2. Autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, o CAU possui a 
função de "orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e 
urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe 
em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício 
da arquitetura e urbanismo" (§ 1º do art. 24 da Lei nº 12.378/2010); 
1.3. A implantação do CAU encontra-se na fase de emissão das carteiras 
profissionais dos arquitetos e urbanistas. A Resolução nº 14 do CAU/BR, que rege a 
matéria, exige que, nos dados constantes na carteira, sejam incluídos os dados 
biométricos do arquiteto, dentre outros. Nesta oportunidade, o CAU/BR 
disponibilizará site específico para o pré-cadastramento dos arquitetos e urbanistas, 
no qual também constará a pesquisa, objeto da presente licitação. 
2. DO OBJETO E OBJETIVOS  
2.1. O objeto consiste na contratação de serviços de pesquisa, englobando, a partir 
de instrumento de pesquisa que será aplicado pelo CAU, elaboração de relatórios 
analíticos com distintas configurações, elaboração de indicadores, entrega de 
relatórios finais analíticos e conclusivos, apresentação do estudo, na forma e 
especificações constantes deste termo de referência; 
2.2. Avaliar o perfil socioeconômico e profissional dos arquitetos e urbanistas, além 
de vínculos profissionais, área de atuação, vida acadêmica, dentre outros. Avaliará 
também o perfil do universo de ação profissional, incluindo seus contratantes e 
mercado; 
2.3. Aprofundar, através de questionários objetivos e/ou entrevistas, o universo de 
atuação dos arquitetos, principalmente em relação aos contratantes, universo de 
ação e o mercado de trabalho. 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1. A Lei 12.378/2010 que criou o CAU, previu o repasse dos dados sobre 
profissionais e empresas de Arquitetura e Urbanismo, pelo Conselho anterior. Estes 
dados foram repassados com muitos problemas de consistência, o que levou o CAU, 
no ensejo da elaboração das carteiras profissionais, aplicar um questionário, para 
preenchimento pelos arquitetos, de caráter censitário, que tem como finalidade a 
confirmação de dados cadastrais e levantamento de dados socioeconômicos dos 
profissionais, assim como expectativas e anseios. Para tanto, elaborou, com a 
contribuição das entidades classistas, e de profissional da área de estatística, um 
instrumento de pesquisa, na forma de questionário; 
3.2. Após a aplicação do questionário, será necessária a análise, tabulação dos 
resultados, para que sejam gerados indicadores que nortearão as políticas do CAU, 
definindo, inclusive, as ações prioritárias; 
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3.3. Este é o objeto da presente prestação de serviços. 
4. QUESTÕES ESPECÍFICAS A ANALISAR CONSTANTES DO INSTRUMENTO 
APLICADO PELO CAU/BR 
4.1. Perfil sócio econômico dos arquitetos: 
• Classe social; 
• Nível de escolaridade, nível de pós-graduação ou superior; 
• Renda; 
• Faixa etária; 
• Tempo de atuação como arquiteto; 
• Faixa de remuneração; 
• Atuação como autônomo, empregado ou pessoa jurídica; 
• Estado civil; 
• Quantidade de dependentes; 
• Posse de produtos; 
• Vida acadêmica; 
• Vida como docente; 
• Outras julgadas pertinentes. 
4.2. Perfil do contratante 
• Principais tipos de projetos nas áreas de arquitetura, urbanismo, arquitetura 
de interiores, paisagismo, entre outros; 
• Perfil profissional dos contratantes – ramo de atuação, se pessoa física ou 
jurídica, renda, classe social, faixa de remuneração, escolaridade; 
• Obras: tipos mais comuns, acompanhamento, supervisão, características das 
obras; 
• Principais tipos de contratos; 
• Visão do contratante sobre o arquiteto e sua atuação; 
• Visão do arquiteto sobre os contratantes; 
• Nível de satisfação com o trabalho do arquiteto e urbanista: importância do 
resultado do empreendimento, em que medida o arquiteto contribui para este 
resultado; 
• Formas de remuneração praticadas; 
• Outras julgadas pertinentes. 
4.3. Perfil profissional dos arquitetos: 
• Dificultadores e facilitadores para o exercício profissional; 
• Hábitos de consumo; 
• Hábitos de mídia; 
• Principais hobbies; 
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• Dificuldades para negociação de projetos e remuneração; 
• Nível de satisfação dos arquitetos com a profissão: status, exercício 
profissional, rendimento, entre outros; 
• Visão da sociedade sobre o arquiteto e sobre a arquitetura: imagem, 
credibilidade; 
• Principais ferramentas e softwares utilizados;  
• Outras julgadas pertinentes pelo CAU/BR. 
5. PÚBLICO ALVO 
5.1. Arquitetos ativos no banco de dados da CAU/BR, num total de 80.000 
profissionais, aproximadamente, podendo haver variações. 
6. METODOLOGIA  
6.1. PESQUISA QUALITATIVA 
6.1.1. Entrevistas em profundidade por meio de contatos através do software MSN, 
SKYPE ou similar num total de 10 entrevistas para obtenção de perfil psicográfico e 
realização de análise exploratória para subsidiar a análise da pesquisa quantitativa. 
6.2. PESQUISA QUANTITATIVA 
6.2.1. Análise do questionário eletrônico estruturado através da web, a ser 
desenvolvido no site da CAU/BR por equipe deste, sob supervisão da contratada; 
6.2.2. O questionário será de autopreenchimento pelos arquitetos por ocasião do 
recadastramento; 
6.2.3. O questionário conterá poucas perguntas abertas para facilitar a tabulação e 
análise de dados que será feita.  
7. AMOSTRA/ABRANGÊNCIA 
7.1. Fase Qualitativa – 10 entrevistas em profundidade com arquitetos fornecidos 
pela CAU/BR; 
7.2. Fase Quantitativa – Censo junto aos 80.000 arquitetos e urbanistas, 
aproximadamente, podendo haver variações, através de questionário eletrônico 
aplicado pela internet a partir do site da CAU/BR. 
8. CRONOGRAMA 
8.1. Deverão ser apresentados os prazos previstos, em dias úteis, relativos às fases 
da pesquisa observando-se: 
 Compilação e seleção de dados; 
 Análise de dados e geração de indicadores; 
 Elaboração de relatórios analíticos finais conclusivos; 
 Entrega de relatórios; 
 Homologação dos relatórios pela contratante; 
 Apresentação dos relatórios em Brasília. 

9. ORÇAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 
9.1. As despesas com viagens para planejamento e apresentação de resultados, 
bem como todos os impostos, taxas, seguros e contribuições previdenciárias ficarão 
a cargo da contratada; 
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9.2. As formas de pagamento, observado o item 17, se darão em 3 fases sendo: 
FASE A- 30% na compilação e seleção de dados; 
FASE B- 30% após a análise de dados e geração dos indicadores e respectiva 
homologação pelo contratante; 
FASE C- 40% após a entrega dos relatórios finais conclusivos e realização da 
apresentação. 
9.3. PRAZOS PARA PAGAMENTO 
FASE A- até 10 dias após a conclusão da pesquisa, com data prevista para o mês 
de outubro; 
FASE B- até 20 dias após a homologação dos relatórios pelo contratante; 
FASE C- até 10 dias após a entrega da etapa e aprovação do contratante; 
10. DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
FASE A- Até 15 (quinze) dias após a conclusão da pesquisa; 
FASE B- Até 10 (dez) dias após a etapa anterior; 
FASE C- Até 5 (cinco) dias após a homologação da etapa anterior; 
10.1. O prazo para conclusão do objeto contratual está previsto para 30/11/2012. 
11. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
11.1. A contratada fará apresentação dos resultados em Brasília em data a ser 
previamente marcada e com duração prevista para, no máximo, 60 minutos; 
11.2. Os resultados deverão estar em arquivo do software Microsoft Powerpoint ou 
PDF, em cores, sendo o relatório analítico além dos arquivos originais em excel ou 
Banco de Dados; 
11.3. Os slides devem ser estruturados de forma a apresentar boa visualização em 
auditório, com informações sucintas e objetivas e os comentários adicionais devem 
ser feitos verbalmente; 
11.4. O material a ser utilizado na apresentação deverá ser encaminhado para 
análise, impreterivelmente, com antecedência mínima de 2 úteis dias da data de 
apresentação; 
11.5. É imprescindível que o profissional encarregado da apresentação esteja 
envolvido com o projeto de pesquisa desde o início dos trabalhos e que tenha 
facilidade de se expressar em público; 
11.6. A licitante deverá observar as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas na produção de todo e qualquer material, seja relatório conclusivo, 
apresentações relacionadas com as pesquisas, etc. 
12. PRODUTOS 
12.1. Os serviços a serem prestados, bem como os produtos a serem entregues ao 
CAU/BR incluem: 
• 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do roteiro/questionário aplicado com os 
resultados tabulados (em arquivo tipo Word e Excel, ou Banco de Dados, se for o 
caso); 
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• 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do relatório final analítico conclusivo (em 
arquivo tipo Word  e Excel); 
• 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, da apresentação dos resultados (em 
arquivo tipo Powerpoint); 
• 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do banco de dados da pesquisa, aqui 
estabelecido como o Postgree.  
13. DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROPRIEDADE AUTORAL 
13.1. Todas as informações resultantes da realização da pesquisa, produtos, 
resultados, inclusive informações de cadastro, bem como as informações 
repassadas à empresa para execução do campo, são de exclusiva propriedade do 
CAU/BR sendo que a licitante não terá nenhum direito, nem fará qualquer outro tipo 
de uso ou divulgação, exceto com expressa autorização do CAU/BR; 
13.2. A licitante compromete-se, por si, seus sócios, administradores, empregados e 
prepostos, a manter absoluto sigilo em relação às informações oriundas do 
desempenho da execução dos serviços ou em decorrência do relacionamento com o 
CAU/BR, não podendo divulgá-las, quer de forma direta quer indireta, a qualquer 
pessoa e a nenhum título, mesmo após o término ou rescisão contratual; 
13.2.1. Deverá a licitante comprometer-se com o sigilo dos dados, de acordo com o 
estabelecido na legislação de regência, especialmente no Decreto n° 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos 
sigilosos e o acesso a eles; 
13.2.2. Por informações sigilosas compreendem-se aquelas que não podem ser 
divulgadas pela contratada sob nenhum pretexto ou forma, independente do modo 
que obteve a informação, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou 
com o objeto do contrato, bem como as informações e dados por ela desenvolvidos, 
individualmente ou em conjunto; 
13.3. Violado o dever de sigilo, a contratada responderá por perdas e danos, sem 
prejuízo da responsabilidade criminal e rescisão imediata do contrato, se ainda em 
vigor; 
13.4. As pesquisas realizadas pela licitante são de propriedade exclusiva do 
CAU/BR, ficando-lhe reservado os direitos autorais e de uso de imagem na forma 
prevista na legislação vigente. 
14. CONTRATAÇÃO 
14.1. Será firmado contrato entre o CAU/BR, denominado contratante, com a 
licitante, denominada contratada; 
14.2. A fatura e documentação comprobatória da efetiva prestação dos serviços 
deverão ser emitidas pela licitante contra o CAU/BR. As faturas serão entregues ao 
contratante para ateste e pagamento, de acordo com a legislação que rege a 
matéria; 
14.3. A licitante emitirá as faturas referentes às parcelas de pagamento previstas no 
cronograma, conforme contrato, com antecedência mínima de 05 dias úteis, sendo 
paga após o ateste do CAU/BR; 
14.4. A data de vencimento da fatura emitida pela licitante deverá atender ao 
disposto nos itens 8, 9 e 10; 
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14.5. A forma de pagamento ocorre mediante a entrega de cada uma das fases dos 
serviços; 
14.6. Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a 
todas as exigências constantes do instrumento convocatório, não sendo admitida, 
seja a que título for, a participação de dirigentes, conselheiros e colaboradores do 
CAU/BR, inclusive cônjuges; 
14.7. A licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade 
técnica, nos moldes do art. 30, II, da Lei nº 8.666/1993, e cujas atividades sejam 
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, expedidos por entidades pública ou privada. 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste termo de referência, executando-o com 
eficiência, presteza e pontualidade; 
15.1.1. Os serviços deverão ser executados por meio de pessoas idôneas e 
tecnicamente capacitadas; 
15.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CAU/BR, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações, indagações e proposições; 
15.3. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, as partes ou etapas do objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços; 
15.4. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos 
administrativos do CAU/BR; 
15.5. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem 
vitimados seus empregados, qualquer que seja o local da prestação dos serviços no 
momento em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes os atendimentos 
devidos; 
15.6. Fazer incluir nos valores propostos, tais como e sem se limitar, todos os custos 
diretos e indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos 
Federais, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos tributos de 
natureza direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o contratado, não 
devendo ser repassados à contratante), contribuições previdenciárias, e quaisquer 
outras despesas no que se refere à prestação dos serviços objeto deste termo de 
referência; 
15.7. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 
seus profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos do 
CAU/BR e de terceiros, a título de culpa ou dolo, providenciando a correspondente 
indenização, assim como arcar com despesas decorrentes de quaisquer infrações 
praticadas por seu pessoal durante a prestação dos serviços, ainda que no recinto 
do CAU/BR, além de multas ou despesas de qualquer natureza; 
15.8. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável; 
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15.9. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que 
sejam exigências estabelecidas neste termo de referência, no contrato e/ou 
legislação pertinente, ficando desde logo ressaltado que a atuação da fiscalização 
não exime a licitante de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os 
serviços prestados; 
15.10. Permitir que o CAU/BR promova a fiscalização do contrato, em obediência às 
prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8.666/1993; 
15.11. 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 
global do contrato; 
15.12. 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 a licitante ressarcirá o CAU/BR de qualquer 
despesa que este vier a ser condenado a pagar; 
15.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia 
e expressa anuência do CAU/BR; 
15.14. Dar imediato conhecimento ao CAU/BR sobre qualquer fato extraordinário ou 
anormal que ocorrer durante toda a execução do objeto contratado; 
15.15. A licitante deverá guiar-se por normas e padrões de qualidade com o objetivo 
de promover ações que estejam de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 
demais leis vigentes, a moral e os bons costumes; 
15.16. Deverá a licitante ter por conferido e perfeito o serviço executado, cumprindo 
rigorosamente os cronogramas e prazos estabelecidos pelo CAU/BR e 
responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições 
venham causar ao CAU/BR ou a terceiros, de modo direto e indireto; 
15.17. Dar ciência imediatamente ao CAU/BR, e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços; 
15.18. Estruturar-se de modo compatível com a especificidade, detalhamento, 
dimensões e demais requisitos necessários ao fiel cumprimento do objeto deste 
termo de referência e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos 
serviços, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a plena operacionalidade, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
15.19. Manter, durante a prestação dos serviços, todas as condições de habilitação 
e demais qualificações exigidas; 
15.20. Obedecer rigorosamente ao cronograma, prazo, e demais disposições 
estabelecidos neste termo de referência, desenvolvendo as pesquisas estritamente 
na forma em que foram estabelecidas; 
15.21. O CAU/BR poderá, a seu exclusivo critério, solicitar reunião prévia, 
concomitante ou após a execução do objeto para transmitir orientações, informações 
ou outras diretrizes que se fizerem necessárias, sem que haja custos adicionais para 
o mesmo; 
15.22. Ocorrendo qualquer anormalidade que venha a prejudicar a perfeita execução 
dos serviços, a licitante deverá comunicar ao CAU/BR, por escrito e em tempo hábil, 
de forma a viabilizar a interferência e a correção da situação apresentada. 
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16. DAS OBRIGAÇÕES DO CAU/BR 
16.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pelo licitante e necessárias ao desenvolvimento das 
atividades relativas às obrigações assumidas; 
16.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração do objeto do contrato 
pactuados;  
16.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, por meio de agente designado, 
o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas; 
16.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, 
quando executados a contento e aceitos; 
16.5. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 
17. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 
17.1. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal 
exigível em conformidade com a legislação fiscal e com eles as informações sobre o 
banco, agência e número da conta corrente da licitante; 
17.2. A licitante deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando todas 
as importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados, 
obedecidos aos itens 8, 9 e 10 deste termo de referência; 
17.3. O documento fiscal referido no subitem anterior deverá destacar as retenções 
previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 
legislações pertinentes, quanto aos impostos federais; 
17.4. Na hipótese de a licitante ser optante do simples, afim 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; 
17.5. Recebido o documento fiscal exigível, o CAU/BR providenciará sua aferição e, 
após aceitação, efetuará o pagamento conforme prazos estabelecidos no item 10, 
contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura; 
17.6. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o CAU/BR ao pagamento de 
juro moratório de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, 
além da devida atualização monetária; 
17.7. O CAU/BR reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 
atestação, a prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação 
exigida; 
17.8. A liberação do pagamento ficará condicionada à comprovação da regularidade 
fiscal da licitante, mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da 
apresentação de documentos hábeis; 
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17.9. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento será 
devolvido à licitante e o pagamento ficará pendente até que sejam sanados os 
problemas. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
quaisquer ônus para o CAU/BR; 
17.10. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço 
não enseja nenhum pagamento à licitante; 
17.11. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1. As despesas correrão à conta da dotação orçamentária do CAU/BR, Fonte: 
Orçamento de 2012, rubrica especificar - descrever. 
19. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
19.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. designar - 
cargo, ou pelos agentes do CAU/BR que venham a ser designados pelo Presidente 
ou pela Diretora Geral, compreendendo-se no acompanhamento e na fiscalização: 
I) Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências 
sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 
II) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de 
sua competência; 
III) 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. 
20. DO REAJUSTE 
20.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
21. DAS PENALIDADES 
21.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste termo de 
referência, no contrato, erro de execução, ou demora na execução, a licitante estará 
sujeita às seguintes penalidades: 
a) Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 
ocasionem prejuízos ao CAU/BR; 
b) Multas: 
I) de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, até o 10º 
(décimo) dia de atraso, quando a licitante, sem justa causa, deixar de cumprir 
qualquer obrigação assumida; 
II) de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, quando, 
sem justa causa, a licitante ocorrer em atraso superior ao 10º (décimo) dia até o 30º 
(trigésimo) dia; 
III) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando decorridos mais 
de 30 (trinta) dias de atraso sem manifestação da licitante e/ou sem justificativa 
aceita pelo CAU/BR, caracterizando total inadimplemento; 
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c) A licitante poderá ser suspensa temporariamente do direito de participar de 
procedimentos licitatórios e também ser impedida de contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
d) As multas serão descontadas dos pagamentos a que a licitante 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; 
e) A penalidade referida na letra “b” 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; 
f) Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da 
notificação; 
g) As penalidades previstas 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; 
h) A critério do CAU/BR poderão também ser aplicadas as demais penalidades a 
que se referem os arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993. 
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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 e sujeita-se aos termos e condições deste 
convite nº 2/2012, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de 
descumprimento ou declaração inverídica. 

Local e data. 
 

Nome e assinatura do representante legal 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 
PRESIDENTE DA CPL FORA DO ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO. 
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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 do disposto no art. 
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, e 
com fins a participar do convite nº2/2012-CAU/BR, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 
16 (dezesseis), 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 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO 
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO. 
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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 
convite nº 2/2012, 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 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO 
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO V - (MINUTA DO CONTRATO) 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAU/BR N° XX/2012 

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/MF sob o n° xxxxxxx, com sede no Setor 
Comercial Norte, Quadra 1, Bloco E Edifício Central Park, salas 302/303, em 
Brasília, Distrito Federal, representado neste ato pelo Presidente, nomear e 
qualificar, residente e domiciliado em cidade/estado, doravante designado CAU/BR 
ou CONTRATANTE; 
II - LICITANTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
xxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxx, cidade/estado, CEP xxxx, representada 
neste ato pelo Sócio/Administrador, nomear e qualificar, residente e domiciliado em 
xxxxx, cidade/estado, doravante designada CONTRATADA; 
Resolvem, tendo em vista o resultado do Convite nº 2/2012, realizado pelo CAU/BR 
- Processo n° DG-26/2012, celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
pesquisa, englobando, a partir de instrumento de pesquisa que será aplicado pelo 
CAU, elaboração de relatórios analíticos com distintas configurações, elaboração de 
indicadores, entrega de relatórios finais analíticos e conclusivos, apresentação do 
estudo, na forma e especificações constantes no termo de referência, o que fazem 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. O presente contrato é firmado com amparo no resultado da licitação promovida 
pelo CAU/BR, por meio do Convite nº 2/2012 - Processo CAU/BR n° DG-26/2012, 
realizada em dd de mm de 2012, sendo o resultado da licitação homologado por 
Despacho de dd de mm de 2012, do Presidente do CAU/BR, ficando todos os atos 
fazendo parte integrante do presente contrato independentemente de transcrição. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de pesquisa, 
englobando, a partir de instrumento de pesquisa que será aplicado pelo CAU, 
elaboração de relatórios analíticos com distintas configurações, elaboração de 
indicadores, entrega de relatórios finais analíticos e conclusivos, apresentação do 
estudo, na forma e especificações constantes no termo de referência. 
2.2. O público alvo da pesquisa são os arquitetos ativos no banco de dados do 
CAU/BR, num total aproximado de 80.000 profissionais, podendo haver variações; 
2.3. A metodologia da pesquisa consistirá em: 
2.3.1. Pesquisa qualitativa que se refere a entrevistas em profundidade por meio de 
contatos através do software MSN, SKYPE ou similar num total de 10 entrevistas 
para obtenção de perfil psicográfico e realização de análise exploratória para 
subsidiar a análise da pesquisa quantitativa; 
2.3.1.1. A abrangência e amostragem da pesquisa estabelecida no subitem 2.3.1 
deve ser realizada em profundidade com arquitetos fornecidos pelo CAU/BR; 
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2.3.2. Pesquisa quantitativa que se refere à análise de questionário eletrônico 
estruturado através da web, a ser desenvolvido no sítio do CAU/BR por equipe 
deste, sob supervisão da contratada; 
2.3.2.1. O questionário será de autopreenchimento pelos arquitetos por ocasião do 
recadastramento; 
2.3.2.2. O questionário conterá poucas perguntas abertas para facilitar a tabulação e 
análise de dados que será feita; 
2.3.2.3. O censo deverá ser realizado com aproximadamente 80.000 arquitetos e 
urbanistas, através de questionário eletrônico aplicado pela internet a partir do sítio 
do CAU/BR; 
2.4. Os serviços a serem prestados, bem como os produtos a serem entregues ao 
CAU/BR incluem 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do roteiro/questionário aplicado 
com os resultados tabulados (em arquivo tipo Word e Excel, ou Banco de Dados, se 
for o caso); 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do relatório final analítico conclusivo 
(em arquivo tipo Word  e Excel); 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, da apresentação 
dos resultados (em arquivo tipo Powerpoint); 1 (uma) cópia, em meio eletrônico, do 
banco de dados da pesquisa, aqui estabelecido como o Postgree; 
2.5. A pesquisa deverá considerar: 
2.5.1. O perfil socioeconômico dos arquitetos: classe social; nível de escolaridade, 
nível de pós-graduação ou superior; renda; faixa etária; tempo de atuação como 
arquiteto; faixa de remuneração; atuação como autônomo, empregado ou pessoa 
jurídica; estado civil; quantidade de dependentes; posse de produtos; vida 
acadêmica; vida como docente; outras julgadas pertinentes; 
2.5.2. O perfil do contratante: principais tipos de projetos nas áreas de arquitetura, 
urbanismo, arquitetura de interiores, paisagismo, entre outros; perfil profissional dos 
contratantes - ramo de atuação, se pessoa física ou jurídica, renda, classe social, 
faixa de remuneração, escolaridade; obras: tipos mais comuns, acompanhamento, 
supervisão, características das obras; principais tipos de contratos; visão do 
contratante sobre o arquiteto e sua atuação; visão do arquiteto sobre os 
contratantes; nível de satisfação com o trabalho do arquiteto e urbanista: importância 
do resultado do empreendimento, em que medida o arquiteto contribui para este 
resultado; formas de remuneração praticadas; outras julgadas pertinentes; 
2.5.3. O perfil dos arquitetos: dificultadores e facilitadores para o exercício 
profissional; hábitos de consumo; hábitos de mídia; principais hobbies; dificuldades 
para negociação de projetos e remuneração; nível de satisfação dos arquitetos com 
a profissão: status, exercício profissional, rendimento, entre outros; visão da 
sociedade sobre o arquiteto e sobre a arquitetura: imagem, credibilidade; principais 
ferramentas e softwares utilizados; outras julgadas pertinentes pelo CAU/BR. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES  
3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ XXX,XXX,XX 
(valor por extenso), referente ao cumprimento do objeto deste contrato, sendo: 
3.1.1. 30% na compilação e seleção de dados, em até 10 (dez) dias após a 
conclusão da pesquisa, com data prevista para o mês de outubro; 
3.1.2. 30% após a análise de dados e geração dos indicadores e respectiva 
homologação pelo CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias após a homologação dos 
relatórios pelo CAU/BR; 
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3.1.3. 40% após a entrega dos relatórios finais conclusivos e realização da 
apresentação, em até 10 (dez) dias após a entrega da etapa e aprovação do 
CONTRATANTE; 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, Fonte: Orçamento de 
2012, rubrica 6.2.2.1.1.01.04.002 – Serviço de Assessoria e Consultoria. 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
5.1. São partes integrantes do contrato, independentemente de transcrições ou 
referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo n° DG-26/2012, em cujos 
autos foi promovida o Convite nº 2/2012, conforme os termos da cláusula primeira 
deste instrumento, especialmente o edital da licitação e seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS E DOS REAJUSTES 
6.1. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal 
exigível em conformidade com a legislação fiscal e com eles as informações sobre o 
banco, agência e número da conta corrente da CONTRATADA; 
6.2. A CONTRATADA deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando 
todas as importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente 
prestados, obedecida a cláusula terceira deste contrato; 
6.3. O documento fiscal referido no subitem anterior deverá destacar as retenções 
previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 
legislações pertinentes, quanto aos impostos federais; 
6.4. Na hipótese de a CONTRATADA ser optante do simples, afim 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; 
6.5. Recebido o documento fiscal exigível, o CONTRATANTE providenciará sua 
aferição e, após aceitação, efetuará o pagamento conforme cláusula terceira, 
contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura; 
6.6. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o 
CONTRATANTE ao pagamento de juro moratório de 0,5% (cinco décimos por cento) 
ao mês, até o efetivo pagamento, além da devida atualização monetária; 
6.7. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato 
da atestação, a prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação 
exigida; 
6.8. A liberação do pagamento ficará condicionada à comprovação da regularidade 
fiscal da CONTRATADA, mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por 
meio da apresentação de documentos hábeis; 
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6.9. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento será 
devolvido à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que sejam sanados 
os problemas. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
quaisquer ônus para o CONTRATANTE; 
6.10. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço 
não enseja nenhum pagamento à CONTRATADA; 
6.11. O CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer 
serviços realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 
6.12. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 
7.1. O prazo para conclusão do objeto contratual está previsto para 30/11/2012, 
obedecidos os prazos para execução das etapas conforme itens seguintes: 
7.1.1.  A compilação e seleção de dados deverão ser finalizadas até 15 (quinze) dias 
após a conclusão da pesquisa, prevista para o mês de outubro/2012; 
7.1.2. A análise de dados e geração dos indicadores deverá ser finalizada até 10 
(dez) dias após a etapa anterior; 
7.1.3. A entrega dos relatórios finais conclusivos e realização da apresentação 
deverá ser finalizada até 5 (cinco) dias após a homologação da etapa anterior; 
7.2. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou 
obrigações inerentes ao presente contrato, por quaisquer das partes, sem prévia e 
expressa autorização da outra. 
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por colaborador 
designado pelo Presidente ou pela Diretora Geral, compreendendo-se no 
acompanhamento e na fiscalização: 
I) Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências 
sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 
II) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de 
sua competência; 
III) 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; 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações da CONTRATADA: 
10.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste contrato, do termo de referência, 
executando-o com eficiência, presteza e pontualidade; 
10.1.1. Os serviços deverão ser executados por meio de pessoas idôneas e 
tecnicamente capacitadas; 
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10.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 
CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações, indagações e 
proposições; 
10.3. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, as partes ou etapas do objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços; 
10.4. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos 
administrativos do CONTRATANTE; 
10.5. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem 
vitimados seus empregados, qualquer que seja o local da prestação dos serviços no 
momento em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes os atendimentos 
devidos; 
10.6. Fazer incluir nos valores propostos, tais como e sem se limitar, todos os custos 
diretos e indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos 
Federais, Estaduais ou do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos tributos de 
natureza direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o CONTRATADO, não 
devendo ser repassados à contratante), contribuições previdenciárias, e quaisquer 
outras despesas no que se refere à prestação dos serviços objeto deste contrato; 
10.7. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 
seus profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos do 
CONTRATANTE e de terceiros, a título de culpa ou dolo, providenciando a 
correspondente indenização, assim como arcar com despesas decorrentes de 
quaisquer infrações praticadas por seu pessoal durante a prestação dos serviços, 
ainda que no recinto do CAU/BR, além de multas ou despesas de qualquer 
natureza; 
10.8. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável; 
10.9. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que 
sejam exigências estabelecidas neste contrato, no termo de referência 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; 
10.10. Permitir que o CONTRATANTE promova a fiscalização do contrato, em 
obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8.666/1993; 
10.11. 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 
global do contrato; 
10.12. O CONTRATANTE poderá reter pagamentos equivalentes a quantias 
suficientes à garantia de eventuais indenizações trabalhistas, até o trânsito em 
julgado das respectivas sentenças, sendo que a CONTRATADA ressarcirá o 
CAU/BR de qualquer despesa que este vier a ser condenado a pagar; 
10.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia 
e expressa anuência do CONTRATANTE; 
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10.14. Dar imediato conhecimento ao CONTRATANTE sobre qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorrer durante toda a execução do objeto contratado; 
10.15. A CONTRATADA deverá guiar-se por normas e padrões de qualidade com o 
objetivo de promover ações que estejam de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor, demais leis vigentes, a moral e os bons costumes; 
10.16. Deverá a CONTRATADA ter por conferido e perfeito o serviço executado, 
cumprindo rigorosamente os cronogramas e prazos estabelecidos pelo 
CONTRATANTE e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou 
imperfeições venham causar ao CAU/BR ou a terceiros, de modo direto e indireto; 
10.17. Dar ciência imediatamente ao CONTRATANTE, e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços; 
10.18. Estruturar-se de modo compatível com a especificidade, detalhamento, 
dimensões e demais requisitos necessários ao fiel cumprimento do objeto deste 
contrato e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, com a 
qualidade e rigor exigidos, garantindo a plena operacionalidade, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
10.19. Manter, durante a prestação dos serviços, todas as condições de habilitação 
e demais qualificações exigidas; 
10.20. Obedecer rigorosamente aos cronograma, prazo, e demais disposições 
estabelecidos neste contrato, desenvolvendo as pesquisas estritamente na forma 
em que foram estabelecidas; 
10.21. O CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, solicitar reunião prévia, 
concomitante ou após a execução do objeto para transmitir orientações, informações 
ou outras diretrizes que se fizerem necessárias, sem que haja custos adicionais para 
o mesmo; 
10.22. Ocorrendo qualquer anormalidade que venha a prejudicar a perfeita execução 
dos serviços, a CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, por escrito e 
em tempo hábil, de forma a viabilizar a interferência e a correção da situação 
apresentada. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE: 
11.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA e necessárias ao 
desenvolvimento das atividades relativas às obrigações assumidas; 
11.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração do objeto do contrato 
pactuados;  
11.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, por meio de agente designado, 
o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas; 
11.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, 
quando executados a contento e aceitos; 
11.5. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONFIDENCIALIDADE E DA 
PROPRIEDADE AUTORAL 
12.1. Todas as informações resultantes da realização da pesquisa, produtos, 
resultados, inclusive informações de cadastro, bem como as informações 
repassadas à CONTRATADA para execução do campo, são de exclusiva 
propriedade do CONTRATANTE sendo que a CONTRATADA não terá nenhum 
direito, nem fará qualquer outro tipo de uso ou divulgação, exceto com expressa 
autorização do CAU/BR; 
12.2. A CONTRATADA compromete-se, por si, seus sócios, administradores, 
empregados e prepostos, a manter absoluto sigilo em relação às informações 
oriundas do desempenho da execução dos serviços ou em decorrência do 
relacionamento com o CONTRATANTE, não podendo divulgá-las, quer de forma 
direta quer indireta, a qualquer pessoa e a nenhum título, mesmo após o término ou 
rescisão do contratual; 
12.2.1. Deverá a CONTRATADA comprometer-se com o sigilo dos dados, de acordo 
com o estabelecido na legislação de regência, especialmente no Decreto n° 4.553, 
de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos 
sigilosos e o acesso a eles; 
12.2.2. Por informações sigilosas compreendem-se aquelas que não podem ser 
divulgadas pela CONTRATADA sob nenhum pretexto ou forma, independente do 
modo que obteve a informação, revelada ou relacionada com as partes contratantes 
ou com o objeto do contrato, bem como as informações e dados por ela 
desenvolvidos, individualmente ou em conjunto; 
12.3. Violado o dever de sigilo, a CONTRATADA responderá por perdas e danos, 
sem prejuízo da responsabilidade criminal e rescisão imediata deste contrato, se 
ainda em vigor; 
12.4. As pesquisas realizadas pela CONTRATADA são de propriedade exclusiva do 
CONTRATANTE, ficando-lhe reservado os direitos autorais e de uso de imagem na 
forma prevista na legislação vigente. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste contrato, 
no termo de referência, erro de execução, ou demora na execução, a 
CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
a) Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 
ocasionem prejuízos ao CONTRATANTE; 
b) Multas: 
I) de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, até o 10º 
(décimo) dia de atraso, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de 
cumprir qualquer obrigação assumida; 
II) de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, quando, 
sem justa causa, a CONTRATADA ocorrer em atraso superior ao 10º (décimo) dia 
até o 30º (trigésimo) dia; 
III) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando decorridos mais 
de 30 (trinta) dias de atraso sem manifestação da CONTRATADA e/ou sem 
justificativa aceita pelo CONTRATANTE, caracterizando total inadimplemento; 
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c) A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente do direito de participar 
de procedimentos licitatórios e também ser impedida de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
d) As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver 
direito, ou recolhidas diretamente ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados 
judicialmente; 
e) A penalidade referida na letra “b” 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; 
f) Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da 
notificação; 
g) As penalidades previstas 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; 
h) A critério do CONTRATANTE poderão também ser aplicadas as demais 
penalidades a que se referem os arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR 
14.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por fatos 
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências 
eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
15.1. O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não 
poderá ser objeto de cessão ou transferência a terceiros, sem prévia e expressa 
autorização da outra, sob pena de caracterizar justa causa para rescisão contratual. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA TOLERÂNCIA/NOVAÇÃO  
16.1. A simples tolerância não enseja em novação, sendo que qualquer alteração, 
por mais simples que seja, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre 
as partes. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO  
17.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. 
E por estarem acordes as partes contratantes, por seus representantes legais, 
firmam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas identificadas. 

Brasília/DF, dd de mm de 2012. 
CONTRATANTE:                                                  CONTRATADA: 
TESTEMUNHAS: 
Assinatura: 
Nome: 

Assinatura: 
Nome: 

CPF: CPF: 
 


