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CONVITE Nº 3/2012 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), através da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, designada pela Portaria PRES nº 19/2012, de 8 de 
maio de 2012, torna público, aos que interessar possam, o presente convite. O 
certame será regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
OBJETO: Aquisição de cartuchos, conforme definições, especificações e 
quantidades descritas no Termo de Referência. 

 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite 
 
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço global 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As 9:00h do dia 12/11/2012 
 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: As 9:00h do dia 12/11/2012 
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: SCN Quadra 1, Bloco E, Edifício Central Park, 
salas 302/303, em Brasília/DF. 
 
CAPÍTULO 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.gov.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. Das decisões da CPL dar-se-ão publicidade no sítio oficial do CAU/BR, salvo 
em relação àquelas cuja publicação e ciência puderem ser feitas diretamente às 
licitantes presentes na sessão pública, principalmente, quanto ao resultado de: 
1.3.1. Julgamento da licitação; 
1.3.2. Recursos porventura interpostos. 
1.4. Os esclarecimentos e decisões quanto a impugnação e recursos serão 
divulgados no sítio oficial do CAU/BR, www.caubr.gov.br, ficando as licitantes, desde 
já, cientes que a publicidade ocorrerá exclusivamente no referido local. 
 
CAPÍTULO 2 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1. A participação na licitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
convite importa em total e irrestrito conhecimento e aceitação das condições 
estatuídas, ou seja, os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 
portanto, posterior reclamação; 
2.2. Cada licitante apresentar-se-á com um ou mais representante legal, munido de 
procuração, pública ou particular, indicando a outorga de poderes para participar do 
certame; 
2.2.1. O representante mencionado será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório quer por escrito quer oralmente; 
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2.3. 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 CPL e, se definitiva, 
registrada em ata com indicação do horário. Os prejuízos advindos da ausência 
serão de responsabilidade única e exclusiva do ausente; 
2.4. Nenhuma pessoa natural, ainda que de posse de procuração devidamente 
outorgada, poderá representar mais de um licitante. 
 
CAPÍTULO 3 – DA DOCUMENTAÇÃO 
3.1. Os documentos de habilitação e a proposta de preço deverão ser apresentados 
simultaneamente, em envelopes distintos e lacrados, fazendo constar na parte 
frontal as informações necessárias quanto a correta identificação e individualização 
dos mesmos; 
3.2. A proposta deverá ser apresentada em original, impressa por qualquer processo 
eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela 
devem constar: 
3.2.1. Ser impressa em papel timbrado 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, banco que possui 
conta, números da agência e conta corrente para efeito de posterior pagamento, 
bem como a qualificação do responsável pela assinatura do contrato; 
3.2.1.1. A falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal, com poderes para esse fim e presente à sessão pública; 
3.2.2. A especificação do objeto de forma clara, minuciosa e completa; 
3.2.3. A Cotação dos preços com base nas especificações técnicas constantes do 
termo de referência. Só serão aceitos preços em moeda nacional, em algarismos 
arábicos e por extenso. Em caso de divergência, prevalecerá este último; 
3.2.4. Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da realização da sessão pública. Caso referido prazo não esteja 
expressamente indicado na proposta será considerado de 60 (sessenta) dias; 
3.3. Ao apresentar a proposta a licitante estará declarando plena aceitação das 
condições estabelecidas, sendo inalteráveis no decorrer do procedimento licitatório e 
execução do contrato, à exceção daquelas expressamente determinadas pelo 
CAU/BR ou amparadas por lei; 
3.4. Será desclassificada a licitante que apresentar proposta: 
3.5.1. Que contiver objeto diverso ou insuficiente; 
3.5.2. Não atender às exigências estatuídas; 
3.5.3. Apresentar valores irrisórios ou zeros, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos custos, além de preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis; 
3.6. A CPL poderá, em qualquer fase, promover diligências a fim de esclarecer ou 
complementar a instrução dos autos, vedada a inclusão de documentos ou 
informações que deveriam ser apresentados no tempo devido; 
3.7. Declarada inabilitada a licitante, a CPL manterá sob sua guarda o envelope nº 2 
(propostas) devidamente lacrado e rubricado pelos membros da Comissão e 
representantes das concorrentes presentes. 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 licitantes; 
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3.8. O CAU/BR poderá revogar a licitação até a assinatura do contrato 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 que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, jurídica, técnica, 
administrativa, regularidade fiscal e trabalhista ou qualquer outra; 
3.9. A CPL 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; 
3.10. 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. 
 
CAPÍTULO 4 – DO JULGAMENTO DOS PREÇOS 
4.1. A proposta apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa 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; 
4.1.1. Verificado empate entre microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa, para fins de definição da ordem do critério de preferência, o 
Presidente da CPL realizará sorteio entre tais licitantes, definindo e convocando o 
vencedor para uso do direito de preferência; 
4.1.2. A ausência do representante da licitante, ainda que momentânea, não 
impedirá a realização do sorteio nos termos definidos pelo Presidente da CPL e o 
prosseguimento nos termos do item 4.1, in fine; 
4.2. Escoado o prazo constante do item 4.1 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; 
4.2.1. 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; 
4.3. Não incidindo o disposto no item 4.1 e verificada a igualdade de preços entre 
duas ou mais propostas, a classificação será feita por sorteio, nos moldes do § 2º do 
art. 45 da Lei nº 8.666/1993; 
4.4. 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 5 – DA IMPUGNAÇÃO 
5.1. 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; 
5.2. Para os fins do disposto no item 5.1, deverá o impugnante manifestar-se por 
escrito, por meio do endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br; 
5.3. A apreciação dos esclarecimentos, providências ou impugnações serão 
realizadas pelo Presidente da CPL 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, as razões da impugnação além da qualificação do 
impugnante; 
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5.4. Acolhida a impugnação e desde que prejudicial ao válido e regular 
desenvolvimento do procedimento licitatório, será designada nova data para a 
realização do certame; 
5.5. A impugnação tempestiva não impedirá a licitante de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão; 
5.6. As impugnações intempestivas ou que desatenderem às determinações 
estabelecidas não serão conhecidas. 
 
CAPÍTULO 6 – DOS RECURSOS 
6.1. Dos atos praticados pela CPL cabe recurso nos prazos legais; 
6.2. 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; 
6.3. As demais licitantes poderão apresentar contrarrazões no prazo comum de 2 
(dois) dias úteis, contados do fim do prazo estabelecido no item 6.2, independente 
de interposição antecipada do recurso; 
6.4. O recurso terá efeito suspensivo; 
6.5. Provido o recurso, a invalidação dos atos praticados alcançará apenas aqueles 
insuscetíveis de aproveitamento; 
6.6. Caso o Presidente da CPL negue provimento ao recurso, submetê-lo-á à 
consideração da autoridade superior competente, após a devida instrução, a qual 
proferirá decisão definitiva; 
6.7. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados em interpor e 
contra-arrazoar o recurso. 
 
CAPÍTULO 7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. O termo de referência é parte integrante deste convite, como se transcrito 
estivesse, portanto, de observância obrigatória as disposições nele contidas. 
 
CAPÍTULO 8 – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONVITE 
8.1. Termo de Referência (anexo I); 
8.2. Modelo de Declaração de Habilitação (anexo II); 
8.3. Modelo de Declaração de Trabalho do Menor (anexo III); 
8.4. Modelo de Declaração de Idoneidade (anexo IV); 
8.5. Ordem de Execução de Serviço/Fornecimento (anexo V). 
 

Brasília(DF),          de outubro de 2012. 
 
 
 

Reginaldo Rodrigues de Magalhães 
Presidente da CPL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
CAPÍTULO 1 – DO OBJETO 
1.1. Aquisição de cartuchos, conforme definições, especificações e quantidades 
descritas no capítulo 3. 
 
CAPÍTULO 2 – DA JUSTIFICATIVA 
2.1. A presente aquisição objetiva manter em estoque a quantidade mínima 
necessária a fim de atender as diversas áreas do CAU/BR com material de insumo 
de primeira necessidade, tendo em vista que os documentos produzidos pelo 
Conselho o são na forma impressa. 
 
CAPÍTULO 3 – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES MÉDIOS 
ESTIMADOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD 
VALOR 
MÉDIO 

01 
Cartucho de toner de alto rendimento para impressora 
Brother, MFC-8890DW, referência TN-650, original de 
fábrica.  

Unid. 12 R$ 2.509,92 

02 
Cartucho de toner de alto rendimento para impressora 
HP Laserjet Pro CM 1415 fnw color MFP, cor preta, 
referência CE320A, original de fábrica. 

Unid. 6 R$ 1.229,88 

03 
Cartucho de toner de alto rendimento para impressora 
HP Laserjet Pro CM 1415 fnw color MFP, cor azul, 
referência CE321A, original de fábrica. 

Unid. 3 R$    591,12 

04 
Cartucho de toner de alto rendimento para impressora 
HP Laserjet Pro CM 1415 fnw color MFP, cor amarela, 
referência CE322A, original de fábrica. 

Unid. 3 R$    591,12 

05 
Cartucho de toner de alto rendimento para impressora 
HP Laserjet Pro CM 1415 fnw color MFP, cor 
margenta, referência CE323A, original de fábrica. 

Unid. 3 R$    591,12 

 
CAPÍTULO 4 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
4.1. Os produtos deverão ser originais de fábrica, acondicionados em embalagens, 
interna e externa, contendo lacre do fabricante. 
4.2. O CAU/BR reserva-se o direito de solicitar amostra dos produtos ofertados ou 
parte deles, a fim de garantir a qualidade exigida neste Termo de Referência. 
4.2.1. Quando solicitada amostra, o prazo para apresentação da mesma será de até 
2 (dois) dias úteis, contado da data da solicitação. 
4.3. A área técnica analisará e comunicará a CPL se a amostra foi aprovada. 
4.3.1. Em caso de reprovação da amostra, a Comissão convocará automaticamente 
a segunda colocada e assim sucessivamente até a devida aprovação. 
4.3.2. Recebida a amostra, será realizado teste e no caso de reprovação será 
devolvida com o conteúdo a menor em razão do teste efetuado. 
4.3.3. Em caso de aprovação, a amostra será computada na quantidade a ser 
entregue. 
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4.3.4. A licitante que tiver a amostra reprovada deverá retirá-la no prazo de até 3 
(três) dias úteis após a divulgação do resultado, sob pena de ser descartada. 
4.4. Em se constatando, ainda que posteriormente ao recebimento dos produtos, que 
os mesmos não são originais de fábrica ou possuem qualquer defeito que impossibilite 
o uso correto, serão aplicadas as medidas cabíveis, reservando-se o CAU/BR o direito 
de ajuizar ação judicial responsabilizando a contratada por eventuais danos ou 
prejuízos que o uso de produtos inadequados ou fora das especificações constantes 
deste Termo de Referência ou normatizações legais causar aos equipamentos do 
contratante. 
 
CAPÍTULO 5 – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
5.1. A entrega deverá ocorrer no SCN Quadra 1, Bloco E, Edifício Central Park, sala 
302/303, em Brasília/DF, nos dias úteis das 8:30h às 12:30h e das 14h às 18h. 
5.2. O prazo máximo para entrega será de 3 (três) dias úteis, a contar do 
recebimento da Ordem de Execução de Serviço/Fornecimento. 
5.3. A contratada arcará com todos os custos referentes ao fornecimento, inclusive o 
transporte dos produtos. 
 
CAPÍTULO 6 – DO PRAZO DE GARANTIA 
6.1. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do 
recebimento. 
6.1.1. A garantia descrita no item 6.1 deverá cobrir a imediata reposição, em até 3 
(três) dias úteis, dos produtos em que se constatar qualquer defeito, sem prejuízo da 
reparação de eventuais danos ocasionados aos equipamentos do CAU/BR. 
 
CAPÍTULO 7 – DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO 
7.1. Das condições e vedações 
7.1.1. Poderão participar da licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências estabelecidas, não sendo admitida, seja a que título for, a participação de 
dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive cônjuges. 
7.1.2. Não serão admitidas licitantes sob a forma de consórcio, suspensas do direito 
de licitar e/ou contratar com o CAU/BR, 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. 
 
7.2. Da qualificação técnica 
7.2.1. As participantes devem apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade 
técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado 
do órgão ou empresa que o expediu, cujo teor comprove que a licitante forneça ou 
tenha fornecido produtos similares, inclusive em quantidades e prazos. 
 
7.3. Da qualificação econômico-financeira 
7.3.1. O licitante deverá apresentar capital social mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, descrito no capítulo 13 deste Termo de Referência, 
em cumprimento às disposições do art. 31, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.4. Da regularidade fiscal e trabalhista 
7.4.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF. 
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7.4.2. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, emitida pela Caixa Econômica Federal. 
7.4.3. Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional do Seguro Social. 
7.4.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou do Distrito 
Federal e Municipal. 
7.4.5. Prova de Regularidade Trabalhista por meio de apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
7.5. Das declarações 
7.5.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e 
sujeita-se aos termos e condições da licitação. 
7.5.2. 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. 
7.5.3. 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. 
 
7.6. Da habilitação jurídica 
7.6.1. Documentação relativa ao registro comercial, ato constitutivo, contrato social 
ou estatuto, devidamente registrados nos órgãos competentes, e, quando couber, 
documento de eleição dos administradores e decreto de autorização de empresa 
estrangeira para funcionamento no País, na forma da legislação aplicável. 
 
CAPÍTULO 8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando os serviços 
com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos. 
8.2. Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições apresentadas na 
proposta de preço. 
8.3. Reparar, corrigir e remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as 
partes ou etapas do objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções. 
8.4. Obedecer integralmente ao disposto neste Termo de Referência e demais 
documentos que compõem o processo administrativo. 
8.5. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos federais, 
estaduais e municipais (à exceção dos tributos de natureza direta e personalíssima, 
que oneram pessoalmente a contratada, não devendo ser repassados ao 
contratante), contribuições previdenciárias, e quaisquer outras despesas no que se 
refere ao fornecimento objeto deste certame. 
8.6. 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. 
8.7. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável. 
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8.8. Acatar as instruções e observações formuladas pelo fiscal do contrato, desde 
que sejam exigências estabelecidas neste Termo de Referência, edital, demais 
documentos componentes do processo administrativo 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. 
8.9. Permitir que o contratante promova a fiscalização e o gerenciamento do 
contrato, em obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
8.10. Ressarcir os danos decorrentes de defeitos nos equipamentos causados por 
produtos não originais de fábrica ou defeituosos. 
8.11. Observar rigorosamente as especificações técnicas descritas neste Termo de 
Referência, edital e demais documentos constantes do processo administrativo. 
8.12. 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. 
 
CAPÍTULO 9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CAU/BR 
9.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pela contratada e necessários ao desenvolvimento das 
atividades relativas às obrigações assumidas. 
9.2. Pagar os valores correspondentes nos prazos e condições pactuados neste 
Termo de Referência. 
9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de agente designado, 
o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 
9.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
CAPÍTULO 10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas correrão à conta da dotação orçamentária do CAU/BR, a saber: 
Fonte: Orçamento de 2012, Rubrica 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 – Materiais de 
Informática. 
 
CAPÍTULO 11 – DO REAJUSTE 
11.1. Os preços dos produtos serão fixos e irreajustáveis. 
 
CAPÍTULO 12 – DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será realizado após a apresentação do documento fiscal exigível 
em conformidade com a legislação e discriminando todas as importâncias devidas, 
além das informações sobre o banco, agência e número da conta corrente da 
contratada. 
12.2. O documento fiscal referido no item 12.1 deverá destacar as retenções 
previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e demais 
legislações pertinentes. 
12.3. Na hipótese de a contratada ser optante do simples, a fim de afastar a 
retenção de tributos, conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB nº 
1.234/2012, deverá anexar à fatura declaração assinada pelo representante legal, 
sob as penas da lei. 
12.4. Recebido o documento fiscal exigível, o CAU/BR providenciará sua aferição e, 
após aceitação, efetuará o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura. 
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12.5. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a contratada 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o CAU/BR ao 
pagamento de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o 
efetivo pagamento, além da atualização monetária. 
12.6. O CAU/BR reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 
atestação, o produto não estiver de acordo com a especificação exigida. 
12.7. O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal, 
mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de 
documentos hábeis. 
12.8. 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 CAU/BR. 
12.9. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço 
não enseja nenhum pagamento à contratada. 
12.10. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 
 
CAPÍTULO 13 – DA ESTIMATIVA DE CUSTO 
13.1. O valor estimado para a contratação de que trata este Termo de Referência é 
de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 
 
CAPÍTULO 14 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
14.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erro de 
execução, 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) Multa: 
I) compensatória, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor 
global da proposta, pela recusa em assinar contrato ou documento que o substitua, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas. 
II) moratória, no percentual de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor 
global do contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso, quando a contratada, sem justa 
causa, deixar de cumprir qualquer obrigação assumida. 
III) moratória, no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, sobre o valor 
global do contrato, quando, sem justa causa, a contratada ocorrer em atraso 
superior ao 10º (décimo) dia até o 30º (trigésimo) dia. 
IV) de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato quando decorridos mais 
de 30 (trinta) dias de atraso sem manifestação da contratada e/ou sem justificativa 
aceita pelo CAU/BR, caracterizando total inadimplemento. 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e também ser 
impedida de contratar com a Administração, pelo prazo legal. 
12.2. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito, 
ou recolhidas diretamente ao CAU/BR, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
da comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 
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12.3. A penalidade referida na letra “b” do item 12.1.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. 
12.4. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 
12.5. As penalidades previstas neste Termo de Referência 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. 
12.6. 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. 
 
CAPÍTULO 15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. 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. 
15.2. Não serão aceitas propostas encaminhadas por correio, fac símile, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio que possa ocasionar quebra do sigilo da proposta. 
15.3. Se a licitante for filial os documentos deverão ser emitidos em nome desta, 
exceto aqueles que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
15.4. As certidões que não declararem expressamente o período de validade 
deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data 
prevista para realização da sessão pública da licitação, salvo quanto a certidão e/ou 
declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
15.5. 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. 
15.6. Documentos de procedência estrangeira, embora redigidos em língua 
portuguesa, devem ser apresentados conforme disposição do item 15.5. 
15.7. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópia simples que, 
cotejados com o original, serão declarados autênticos. 
15.8. Havendo dúvida acerca dos documentos emitidos via internet, a aceitação dos 
mesmos fica condicionada à verificação da autenticidade no sítio do órgão 
expedidor. 
15.9. Existindo necessidade, poderá ser solicitada a manifestação de pessoal 
técnico do CAU/BR para averiguar a compatibilidade da proposta com as 
especificações. 
15.10. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas respectivamente 
nos incisos I e II do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, interessadas em 
participar da licitação deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que apresente alguma 
restrição, de acordo com o art. 43 do retromencionado Diploma Legal. 
15.11. A mera apresentação de proposta não enseja qualquer compromisso de 
contratação por parte do CAU/BR, importando, entretanto, irrestrita e irretratável 
aceitação dos termos e condições estabelecidos no ato convocatório da licitação. 
15.12. Observar-se-á, no que se refere a contagem dos prazos, 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. 
15.13. Somente em dia de expediente do CAU/BR se iniciam e vencem os prazos. 
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15.14. Será considerada como mais vantajosa a proposta de menor preço global, 
observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
15.15. O CAU/BR reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a 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 aos licitantes qualquer direito a indenização. 
15.16. Os licitantes deverão observar o horário de Brasília para todos os atos do 
certame. 
15.17. Poderão ser relevadas omissões, desde que não comprometam a lisura e o 
caráter competitivo da licitação. 
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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 
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 do Convite 
nº 3/2012-CAU/BR, 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 DENTRO DO ENVELOPE Nº 1 - 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 
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 nº 3/2012-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 1 - 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 
da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 
Convite nº 3/2012-CAU/BR, ser idônea a participar de processo licitatório e contratar 
com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Federal, 
Estadual, do Distrito Federal e Municipal, assim como inexistem fatos 
supervenientes impeditivos de habilitação, estando ciente das penalidades 
aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. 

Local e data. 
 

Nome e assinatura do representante legal 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO V – ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO (OES/F) 
 
 
IDENTIFICAÇÃO E DATA: 

NÚMERO:  DATA:  

 

1) EMITENTE: 
NOME:  
ENDEREÇO:  

 
2) DESTINATÁRIO(A): 

NOME:  

ENDEREÇO:  
CNPJ:  

RESPONSÁVEL: 

NOME:  
CPF:  
CARTEIRA DE IDENTIDADE:                              ÓRGÃO EXPEDIDOR:  
ENDEREÇO:                                                         CEP  

 
3) SERVIÇOS A EXECUTAR: 
 

 
4) CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS À CONTRATAÇÃO: 

4.1) DA EXECUÇÃO:  

4.2) DO PREÇO:  

4.3) DO PAGAMENTO:  

4.4) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

4.5) DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  

4.6) DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  

 
5) DAS PENALIDADES: 

 

 
6) NORMAS DE REGÊNCIA: 

 

 
7) FORO: 

 

 
8) ORDEM DE EXECUÇÃO: 

 

 
9) LOCAL, DATA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: 

LOCAL E DATA:  

NOME:  

ASSINATURA: 
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10) RECEBIMENTO, LOCAL, DATA E IDENTIFICAÇÃO DA DESTINATÁRIA: 

RECEBIMENTO:  

LOCAL E DATA: 

NOME:  

ASSINATURA: 

 
 
 

 


