
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 002/12

o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, entidade
fiscalizadora do exercício profissional, dotada de personalidade jurídica de direito
público, com Sede na SCN Quadra 1, Edifício Central Park, 3° Andar, salas 302 e 303 -
Brasília - DF, torna público que realizará uma Licitação na Modalidade Pregão, de
acordo com as características a seguir descritas, sob a regência da Lei nO10.520/02 e
respectivos decretos regulamentadores, bem como subsidiariamente a Lei nO8.666/93 e
Lei Complementar nO123/06, para o fornecimento de licenças de uso de programas
(software) de informação geográfica - SIG, base geográfica de eixos urbanos,
manutenção, serviços de instalação e treinamento, conforme objeto deste Edital de
Licitação.

REQUISITANTE: DIRETORIA GERAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO N° 002/12

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/MAR/12, às 14hOOmin.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

LOCAIS PARA OBTENÇÃO DO EDITAL:
Sítio do CAU-BR na internet: www.cau.org.br ou, no horário de atendimento, junto a Sede
estadual do CREA-PR (Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória - Curitiba - PR).

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR
SEDE ESTADUAL
Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória
Curitiba - PR
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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1. OBJETO:

A presente licitação tem por objeto o fornecimento de licenças de uso de programas
(software) de informação geográfica - SIG, base geográfica de eixos urbanos, manutenção,
serviços de instalação e treinamento, conforme descrito no Termo de Referência - ANEXO I,
a fim de serem utilizados junto aos sistemas de informação e comunicação do CAU-BR.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar da presente Licitação apenas pessoas jurídicas que preencham
as condições de habilitação especificadas neste Edital.

2.2 Para participar deste Edital, o licitante deverá apresentar 02 (dois) envelopes
devidamente fechados e invioláveis na data prevista para apresentação e abertura
dos mesmos, cada um deles contendo a seguinte inscrição:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
ENVELOPE N° 01
PROPOSTA DE PREÇO
EDITAL DE LICITAÇÃO: 002/12 PREGÃO N° 002/12

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
ENVELOPE N° 02
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO: 002/12 PREGÃO N° 002/12

2.3 Será considerado o horário local de Curitiba - PRo

CREA-PR

CREA-PR

2.4 Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos
envelopes, ou permitida a alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos ou
ainda, a correção do que constar nos documentos e propostas, excetuando-se
aquelas referentes ao valor oferecido, de acordo com o regulamentado pela
legislação indicada neste Edital.

2.5 É vedada a participação de empresas:

a) Que estejam suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar;

b) Consorciadas, qualquer que seja a forma de constituição;

c) Distintas através de um único representante, ou com participação societária e/ou
representação legal em comum.

d) Em processo de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência,
judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial; em
dissolução ou em liquidação.
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2.6 O licitante se compromete, uma vez entregue as propostas ao Pregoeiro, a não
mais desistir do certame até o encerramento do mesmo, sob as penalidades da lei.
Tal aceitação somente poderá ser revertida, por motivo justo decorrente de fato
superveniente, devidamente aceito pelo Pregoeiro.

3 CONTEÚDO DO ENVELOPE N.o 1 - "PROPOSTA DE PREÇOS"

3.1 A proposta deverá ser elaborada e digitada de forma clara e concisa, devendo ser
apresentada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, bem como ser
devidamente assinada pelo licitante - ou seu representante legal - e rubricada pelo
mesmo em todas as suas folhas. Recomenda-se que as páginas estejam
numeradas seqüencialmente.

3.2 A proposta deverá vir em papel timbrado da empresa licitante ou, na sua falta, em
todas as suas folhas deverá conter o seu carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ(MF).

3.3 A proposta comercial deverá conter:

a) Valores unitários (incluindo licenças, mídias, garantias, serviços, etc.) e totais dos
LOTES constantes do objeto dessa licitação, que tenha interesse em fornecer,
expressos em reais de forma precisa, com todos os impostos, seguros, taxas e
demais despesas porventura incidentes, de forma que o valor proposto seja a
única remuneração da contratada.

b) Prazo de validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de
abertura das propostas.

c) Comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for
o caso, que poderá ser feita mediante apresentação da comunicação do registro
efetuado pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas ou, ainda, por Certidão em que conste a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, expedida pelo órgão de registro competente, tudo
conforme art. 4° do Decreto nO3.474, de 19/05/2000.

3.4 Os preços máximos que o CAU-BR se dispõe a pagar pelo objeto são de: R$
450.000,00 para o LOTE 01 e R$ 370.000,00 para o LOTE 02.

3.5 Na hipótese de discrepância entre os valores total e unitário, bem como, por extenso
e algarismo, para efeito de cotejo prevalecerão sempre os primeiros, e entre esses,
o valor por extenso.

3.6 A proposta apresentada com mais de duas casas decimais terá o valor
desconsiderado no que exceder esse limite.
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3.7 Os valores deverão ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do Edital
e sem conter alternativas de preço ou condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.

3.8 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o CAU-BR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER FORMULADA DE ACORDO COM O
ANEXO VII, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO NA HIPÓTESE DE SEREM
OMITIDAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NO REFERIDO MODELO.

4 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.o 2 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

4.1 O envelope n.o 2 deverá conter para a Habilitação, os seguintes documentos:

a) No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, devendo ser complementado no
caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus
administradores, com a comprovação da respectiva publicação do ato.

Os documentos indicados na alínea "a" têm a apresentação dispensada,
na hipótese de já terem sido entregues ao pregoeiro na fase de
credenciamento, nos termos do item 6.2 deste Edital.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;

c) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio
ou sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de
tributos;

d) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Estadual do domicílio
ou sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de
tributos.

e) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal - Certidão
Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da União.

f) Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

g) Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro
Social - CND/INSS;

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do
Trabalho.
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4.2 Além da documentação constante do item 4.1, o envelope de habilitação deverá
conter ainda:

a) Declaração que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos
em qualquer situação, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos, conforme ANEXO 11.

b) Declaração onde o licitante afirme não ter sido declarado suspenso ou inidôneo
para licitar, bem como que desconhece qualquer fato impeditivo de sua
participação nesta Licitação - ANEXO 111.

c) Certidão negativa de estar em processo de falência, concordata, recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
emitida nos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria certidão.

4.3 A falta da documentação de habilitação, ou a sua apresentação com validade
vencida, inabilitará automaticamente o proponente.

4.4 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.

a) Havendo alguma restrição na comprovacão da regularidade fiscal, é assegurado
à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 2 (dois) dias úteis,
prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a regularização
dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, ~
1°, da Lei Complementar nO123/2006.

b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nO8.666/1993, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5 SANÇÕES E PRAZOS

5.1 Os prazos para entrega dos programas e execução dos treinamentos serão de 30
(trinta) dias, e de 2 (dois) meses para as integrações e customizações, todos
contados a partir da assinatura do contrato, devendo a licitante contratada, prestar
suporte técnico via telefone e e-mail, e garantir a atualização dos programas,
quando disponibilizadas pelo fabricante, pelo período de 24 (meses) meses a partir
da sua instalação.
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5.1.1 O objeto deverá ser entregue na sede do CAU-BR, situado à SCN Quadra 1
Edifício Central Park, 3° Andar, salas nO302 e 303, Brasília - DF.

5.2 A empresa vencedora que não cumprir os prazos ou as especificações previstos
nesse Edital facultará a Administração a exigir perdas e danos nos termos dos
artigos 402 a 405 do Código Civil.

5.3 O licitante inadimplente estará sujeito ainda às sanções previstas na Lei 8.078/90 -
Código de Defesa do Consumidor e legislação complementar, sem prejuízo na
aplicação das sanções administrativas previstas nos itens 5.4 e 5.5 deste Edital.

5.4 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e das demais penalidades legais, a
licitante que:

a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

d} Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;

e) Não mantiver a proposta;

f} Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

5.5 A contratada ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pelo
CAU-BR, de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de:

I. 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e/ou falha cometida, incidente
acumulativamente sobre o valor total do contrato.

11. 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, incidentes acumulativamente sobre o
valor total do contrato.

111. 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num
prazo de 30 (trinta) dias corridos, incidentes acumulativamente sobre o
valor total do contrato.
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IV. 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por
inadimplência.

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.

5.5.1 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 5.5 poderão ser
aplicadas, cumulativamente à pena de multa.

5.5.2 As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 5.5 também
poderão ser aplicadas à adjudicatária ou ao licitante, conforme o caso, que
tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos,
praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar
não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

5.6 O CAU-BR, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o
valor contra o crédito gerado pela Contratada, independentemente de notificação
extrajudicial.

5.7 Caso a licitante contratada não tenha nenhum valor a receber do CAU-BR, ser-Ihe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar
o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus
dados serão encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na
divida ativa do CAU-BR, podendo ainda proceder á cobrança judicial da multa.

5.8 O CAU-BR, cumulativamente, poderá:

a) Reter o pagamento que se originaria na obrigação não cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento até o efetivo adimplemento da multa, ou,
abater diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.

6 CREDENCIAMENTO

6.1 No dia, hora e local designados neste edital, na presença das licitantes e demais
pessoas presentes à sessão pública, o pregoeiro inicialmente receberá, do
representante da empresa licitante, a comprovação da existência dos necessários
poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

6.2 O licitante deverá ser representado por qualquer pessoa designada por instrumento
de procuração, (com assinatura reconhecida em cartório, se for por instrumento
particular, podendo ser utilizado o ANEXO IV do presente Edital como MODELO),
incluindo o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado (complementado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de
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eleição de seus administradores, com a comprovação da respectiva publicação do
ato), de forma a serem comprovados os poderes de quem os substabeleceram ao
procurador (cópia autenticada ou original).

6.3 Caso o representante do licitante seja alguém cujo contrato ou estatuto social
confira tais poderes, não haverá necessidade de instrumento de mandato próprio -
bastando que ele apresente devidamente registrado pelo Órgão Público responsável
pelo registro e arquivamento de tais documentos - o respectivo contrato ou estatuto
social (cópia autenticada ou original).

6.4 Logo após, o pregoeiro realizará o credenciamento dos licitantes, que consistirá na
comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os
demais atos inerentes ao certame, nos termos deste edital.

6.4.1 O documento de credenciamento deverá ser apresentado pelo
representante credenciado da empresa diretamente ao pregoeiro, em
separado dos envelopes de documentação e proposta.

6.5 A não comprovação de que o licitante possui poderes específicos para atuar no
certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em ata o
ocorrido.

6.6 Em seguida, o pregoeiro receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e
os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos e lacrados,
contendo na parte externa a respectiva identificação.

6.7 Na hipótese de não comparecimento pessoal do licitante ou da nomeação de
representante sem poderes para tal, a declaração indicada no item 7.1 e constante
do ANEXO VI, deverá vir grampeada por fora do envelope da proposta, dando
ciência de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena
de desclassificação.

6.8 Não comparecendo o representante legal da empresa para o credenciamento, a
licitante deverá juntar, à proposta, documento que permita comprovar que o
subscritor da proposta possui poderes para formulá-Ia, sob pena de
desclassificação.

6.9 Encerrada a fase de credenciamento, em nenhuma hipótese serão recebidos
quaisquer documentos exigidos por este edital.

7 DOS PROCEDIMENTOS DO PREGOEIRO

7.1 Aberta a sessão, os licitantes credenciados apresentarão declaração verbal ou
escrita, conforme o caso, de que cumprem, plenamente, os requisitos de
habilitação, nos termos do Art. 4°, VII da Lei 10.520/102, o que será consignado em
ata, entregando os envelopes devidamente identificados - de acordo com o item 2.2
do presente Edital - ANEXO V.
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7.2 Na seqüência o Pregoeiro abrirá os envelopes referentes às propostas de preço
(Envelope N.o 1), de todos os licitantes que tiveram as suas propostas aceitas.

7.3 Em seguida será realizada a ordenação das propostas comerciais, na ordem de
MENOR PREÇO, assim considerado o menor valor total por LOTE, sendo
divulgados pelo Pregoeiro os valores classificados e respectivas empresas.

7.3.1 Encerrada a etapa competitiva, será aplicado aos valores unitários
inicialmente propostos pelo licitante, o percentual de redução obtido.

7.4 No curso da sessão pública, o autor da oferta de menor valor e os das ofertas com
índices até 10% (dez por cento) superiores àquele, poderão fazer lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor dos lances pelo Pregoeiro.

7.5 Os lances verbais não poderão ser inferiores a R$ 300,00 (trezentos reais),
incidentes sobre o valor proposto pelo licitante.

7.6 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 7.4, poderão
os autores das três melhores propostas, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos, respeitado o lance mínimo.

7.7 A convocação para a oferta de lances pelo Pregoeiro, terá como referencial os
valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior valor, e
finalizando com a ofertante de menor valor, devendo, para ser aceito, o lance
ofertado cobrir o de maior valor e atender o item 7.5 do Edital.

7.8 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.9 Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro ordenará as propostas pelo critério do
menor preço de acordo com os valores ofertados e, se for ocaso, não sendo a
melhor proposta de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, verificará
a ocorrência de empate, assim considerada a proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte igualou até 5% superior a mais bem classificada, nos
termos do artigo 44 e ~ 2° da Lei Complementar nO123/2006.

SCN Quadra 1, Edifício Central Park, 3° Andar, salas 302 e 303 - Brasília - DF ~ 7

www.cau.org.br ([

a) Verificando-se o empate previsto no artigo 44 e ~ 2° da Lei Complementar nO
123/2006, o pregoeiro abrirá prazo de até 05 (cinco) minutos à microempresa ou
empresa de pequeno porte mais bem classificada, oportunizando-Ihe que
apresente proposta de preço inferior àquela originalmente melhor classificada no
certame e, assim, adjudicando o objeto em seu favor.

b) No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
não exercer a preferência prevista na alínea anterior, serão convocadas, na
ordem c1assificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese prevista neste subitem e art. 44 e ~ 2° da Lei Complementar nO
123/2006, para o exercício dessa preferência.
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c) A abertura e o encerramento do prazo referido neste subitem serão anunciados
pelo pregoeiro a todos os licitantes e consignado em ata.

d) Na hipótese da não adjudicação em favor de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos previstos neste item, o objeto será adjudicado à
licitante originalmente melhor classificada no certame.

7.10 Será classificada como possível vencedora a empresa que oferecer o
MENOR PREÇO, nos termos do item 7.3 deste Edital.

7.11 Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou
o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nO, 02 -
DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas neste edital.

7.12 Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas
pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.

7.13 Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias ou se a oferta
não for aceitável, o pregoeiro a inabilitará ou promoverá a desclassificação da
proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na
ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

7.14 Ao término da sessão, o Pregoeiro poderá devolver os envelopes de habilitação
das empresas remanescentes.

8 DAFORMADEPAGAMENTO

8.1 O pagamento das licenças será efetuado em até 30 dias após o recebimento e
instalação dos respectivos LOTES. O pagamento dos serviços será realizado em
até 30 dias após o término da sua prestação, todos acompanhados dos respectivos
documentos fiscais contendo expressamente as retenções de tributos, nos termos
da legislação, e acompanhados dos documentos listados no item 8.2 deste Edital.

8.2 Por ocasião da apresentação da nota fiscal, a licitante contratada deverá apresentar
a Certidão Negativa de Débitos, emitida pelo INSS e o Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, emitida pela CEF.

8.3 Ao efetuar o pagamento serão retidos os tributos e encargos que a Lei assim
determinar, entre eles o imposto de renda e as contribuições previstas no caput do
art. 64 da Lei 9.430/96, salvo para as empresas comprovadamente optantes do
SIMPLES, nos termos do art. 25, XI, da IN n,o 306/03-SRF.

9 DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

SCN Quadra 1, Edifício Central Park, 3° Andar, salas 302 e 303 - Brasília - DF ~ ,
www.cau.org.br. 6
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9.1 A eventual impugnação e/ou recurso deverão ser dirigidas ao Pregoeiro, mediante
protocolo na Sede do CREA-PR (Rua Or. Zamenhof, nO35, Alto da Glória - Curitiba
- PR), no prazo estabelecido na legislação correspondente. Nas razões da
impugnação, deverão estar claramente identificados os itens do Edital e os fatos
e/ou legislação que a motivaram.

9.2 Uma vez declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr a partir da comunicação, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

9.3 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

9.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.5 A ausência do licitante, ou ainda, o representante credenciado que se retirar antes
do término da sessão, estará renunciando o direito de recorrer das decisões
tomadas até o seu término.

10 DA CONTRATAÇÃO

10.1 As obrigações desta licitação a serem firmadas entre o CAU-BR e o licitante
vencedor, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições
estabelecidas neste Edital, Minuta de Contrato (ANEXO VI) e na legislação vigente.

10.2 O CAU-BR convocará formalmente o Proponente adjudicatário para assinar o
Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de convocação.

10.3 O prazo estipulado no item 10.2 poderá ser prorrogado uma vez por igual
período, quando solicitado pelo proponente adjudicatário durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pelo
CAU-BR.

SCN Quadra 1, Edifício Central Park, 3° Andar, salas 302 e 303 - Brasília - DF \/
www.cau.org.br. J6

10.4 O CAU-BR poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidas por este Edital, convocar os proponentes remanescentes,
na ordem de classificação, em conformidade com o ato convocatório, ou ainda,
revogar a presente licitação, a seu critério.

11 DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
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11.1 É facultado ao pregoeiro e/ou a autoridade competente:

a) Promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, em qualquer fase do Pregão, sendo vedada à inclusão posterior de
documento que deveria constar originariamente da proposta;

b) Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas e/ou julgar
necessário para a eficiente elucidação de eventuais questionamentos;

c) Dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que bem
indiquem a intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos
licitatórios;

d) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins
de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não
firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da
licitação;

e) Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao
entendimento de suas propostas.

f) Desclassificar as propostas que não atenderem as exigências contidas neste
Edital.

11.2 A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve do CAU-BR as informações necessárias, antes de
apresentá-Ia.

b) Conhece todas as especificações e condições de execução/fornecimento do
objeto do Edital.

c) Considerou que os elementos desta licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória.

d) Está ciente das possíveis punições previstas na legislação em vigor,
principalmente nos aspectos ligados a falta e/ou erro da documentação a ser
apresentada.

11.3 O CAU-BR se reserva o direito de revogar a presente licitação, total ou
parcialmente, visando o interesse maior da Administração.

11.4 Todos os documentos solicitados no presente Edital poderão ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

a) Será admitida a validação das cópias simples, com a autenticação dos
documentos pelo próprio Pregoeiro, desde que seja apresentada
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imediatamente na abertura dos envelopes de habilitação os respectivos
originais.

11.5 As certidões e os certificados exigidos como condição de habilitação poderão ser
representados por documento extraído da internet, ficando, em tal caso, sua
aceitação condicionada à verificação, oportunamente, de sua veracidade pelo
pregoeiro, no respectivo site do órgão emissor.

11.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em
nome da licitante, com o número do respectivo CNPJ, ressalvados os documentos
que, pela própria natureza, não identifiquem o CNPJ em seu texto.

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

b) A licitante poderá apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS (CND) e
FGTS, centralizadas junto à matriz desde que apresente documento que
comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo
órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as
filiais.

11.7 A licitante contratada se obriga a responder civil e criminalmente, por todos os
danos e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha
direta ou indiretamente provocar por si, por seus prepostos ou por seus
subcontratados, ao CAU-BR e/ou a terceiros.

11.8 A licitante contratada assumirá integral e exclusivamente todas as
responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais, civis,
trabalhistas e previdenciárias, inclusive no que diz respeito às normas de
segurança no trabalho, prevista na legislação específica, bem como os demais
encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

11.9 Reserva-se ainda, ao CAU-BR, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo o fornecimento contratado, desde que haja conveniência para a
Administração, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a
licitante contratada terá direito a receber os serviços efetivamente executados até
a paralisação.

11.10A tolerância por parte do CAU-BR, de caráter excepcional, com relação ao
descumprimento pela licitante contratada das obrigações legais e contratuais,
assim como, as transigências tendentes a facilitar a regularização de eventuais
ocorrências, não constituirão novação.

11.11 Esse Edital subordina-se a Lei nO 10.520/02 e respectivos decretos
regulamentadores, sendo os casos omissos julgados com base na legislação em
questão e subsidiariamente pela Lei nO8.666/93 e alterações posteriores.

11.120utras informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro do CREA-PR,
especialmente designado por força do Termo de Cooperação firmado em

SCN Quadra 1, Edifício Central Park, 3° Andar, salas 302 e 303 - Brasília - DF ~/
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05/01/2012, através do telefone (41) 3350-6840, ou pelo fax (41) 3350-6847, das
08h30min às 11hOOmine das 14hOOmin às 16h30min.

Curitiba, 14 de março de 2012.
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 002/12 - PREGÃO N° 002/12

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

o documento pode ser encontrado no arquivo "ANEXO I - Termo de Referência",

disponível no site www.caubr.org.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 002/12 - PREGÃO N° 002/12

ANEXO 11- MODELO DECLARAÇÃO

Edital nO __ ~/ __
Pregão nO _~/ __
Objeto: _

, inscrito no CNPJ n.o---------------- ---------
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _

portador(a) da Carteira de Identidade n.o e do CPF n.o _

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nO8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n.o 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz l-).

(local e data)

(representante legal)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 002/12 - PREGÃO N° 002/12

ANEXO 111 - MODELO DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ/MF N° sediada em (ENDEREÇO

COMPLETO) , declara, sob as

penas e o rigor da lei, que não foi suspensa ou declarada inidônea e até a presente data

inexistem fatos impeditivos à sua participação no presente processo licitatório, estando ciente

da obrigatoriedade de comunicar formalmente o CREA-PR, na hipótese de ocorrências

posteriores.

(local e data)

(representante legal)
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 002/12 - PREGÃO N° 002/12

ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
CAU-BR

Ref. PREGÃO N.o-----

Credenciamos a pessoa abaixo identificada e qualificada para representar nossa empresa
em todos os atos correspondente à licitação em referência, outorgando-lhe poderes amplos
e irrestritos para tomar qualquer decisão que se faça necessária com relação ao certame em
questão.

Nome
Nacionalidade
Estado Civil
Profissão
Cédula de Identidade
CPF
Residência/Domicílio
Função/cargo na Empresa

(local e data)

(representante legal)

Órgão emissor:

OBRIGATÓRIO O RECONHECIMENTO DA ASSINATURA EM CARTÓRIO
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 002/12 - PREGÃO N° 002/12

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO
Atendimento do Art. 4°, VII, da Lei 10.520/02

Este documento deverá ser preenchido e anexado ao envelope 01
(proposta comercial) - pelo lado externo - ou poderá ser substituído

or declaração verbal ao re oeiro no início da Sessão Pública.

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4°, da Lei nO 10.520, de 17.07.2002, a empresa

CNPJ nO declara----------------- ---------
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Licitação _

(local e data)

(representante legal)
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 002/12 - PREGÃO N° 002/12

ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO
FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, entidade
fiscalizadora do exercício profissional, inscrita no CNPJ sob nO , com
endereço , neste ato representada por seu Presidente, o arquiteto
______ --, portador do RG n.o , inscrito no CPF sob n.o
____________ , doravante denominado simplesmente CAU-BR, e

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.o-----------____________ ' com endereço , neste
ato representado(a) pelo(a) Sr.(a) , portador(a) do RG n.o
_______ , inscrito(a) no CPF sob n.o ), a seguir denominado(a)
CONTRATADA, celebram o presente contrato para o fornecimento de
_________ ., o qual se regerá pelas Leis n.o 10.520/02 e 8.666/93, e as
seguintes cláusulas, originadas através do Edital de Licitação n.o - Pregão
n.o , vinculado ao procedimento administrativo de protocolo n.o
_____ ,aplicando-se nos casos omissos, as normas gerais de direito público,
notadamente do art. 37 da Constituição Federal; e supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Fornecimento pela CONTRATADA ao CAU-BR, de licenças de uso de programas (software)
de informação geográfica - SIG, base geográfica de eixos urbanos, manutenção, serviços de
instalação e treinamento, resumidos por um MÓDULO DE GEOPROCESSAMENTO (01
(uma) licença do programa servidor Web de dados geográficos do fabricante _
versão 02 (duas) licenças do programa desktop para edição de feições do
fabricante , versão ; 01 (uma) licença do programa de análise de redes do
fabricante , versão ; E/OU uma BASE DIGITAL DE DADOS, do fabricante
____ , versão , conforme as características mínimas indicadas no Termo de
Referência do edital constante do preâmbulo.

cLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

Pelo fornecimento descrito na cláusula primeira deste instrumento, o CREA-PR pagará a
CONTRATADA o valor total de R$ , assim constituído:-------

1. MÓDULO DE GEOPROCESSAMENTO:
a. 01 (uma) licença do programa servidor Web de dados geográficos: R$_;
b. 02 (duas) licenças do programa desktop para edição de feições: R$_;
c. 01 (uma) licença do programa de análise de redes: R$ _'
d. Serviços de instalação, configuração, consultoria, treinamento e correlatos:

R$_
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2. BASE DIGITAL DE DADOS: R$ __ ,
treinamento e correlatos: R$_

Serviços de instalação, configuração,

~10 O pagamento das licenças será efetuado em até 30 dias após o seu recebimento e
instalação. O pagamento dos serviços será realizado em até 30 dias após o término da sua
prestação. Todos os pagamentos serão realizados mediante apresentação dos documentos
fiscais contendo expressamente as retenções de tributos, nos termos da legislação,
exclusivamente através de depósito bancário, em nome da CONTRATADA, no banco
____ , Agência Conta Corrente _

~20 Por ocasião da apresentação do respectivo documento fiscal, emitido com a indicação
de todas as retenções previstas pela legislação vigente, a CONTRATADA anexará a CND
obtida junto ao INSS e a CRF, obtido perante o FGTS (CEF), dentro dos seus respectivos
prazos de validade.

~30 Qualquer irregularidade no documento fiscal que comprometa a liquidação da obrigação
ou nos documentos que devem seguir em anexo, obrigará a apresentação de novo
documento e nova contagem do prazo para pagamento.

~40 O eventual não pagamento injustificado por parte do CAU-BR à CONTRATADA até a
data do vencimento, ensejará a aplicação de multa de 2 % (dois por cento), acrescido
mensalmente de juros de mora de 1% (um por cento) e a correção monetária pelo índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, todos incidentes sobre o valor total pendente de pagamento. Os juros
de mora e a correção monetária serão calculados pro rata die.

~50 A CONTRATADA discriminará no corpo do documento fiscal o valor do objeto fornecido,
bem como a incidência dos impostos e encargos inerentes ao fornecimento, conforme
legislação vigente. A retenção dos tributos federais será efetuada nos termos do artigo 64,
da Lei nO 9.430/96, exceto na hipótese da CONTRATADA apresentar, em anexo ao
documento fiscal, a comprovação de que a mesma é optante do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES.

cLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos de 12 (doze) meses, a critério do
CAU-BR e de acordo com a legislação em vigor.

cLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO
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o CAU-BR poderá rescindir de imediato o presente contrato por ato administrativo unilateral,
nas hipóteses previstas no art. 78, da lei nO 8.666/93 e na ocorrência de qualquer das
seguintes hipóteses:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, e prazos;
c) Lentidão do seu cumprimento, levando o CAU-BR a comprovar a impossibilidade da

conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no fornecimento;
e) Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CAU-BR;
f) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, aqui não admitidas;

g) Desatendimento das determinações regulares do representante do CAU-BR
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na sua execução;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) Dissolução da sociedade;
k) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,

que prejudique a execução deste contrato;
I) Razões de interesse público;
m) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execução deste contrato;
n) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo

das sanções penais cabíveis.

910 A rescisão de que trata esta cláusula possibilitará ao CAU-BR:
a) A assunção imediata do objeto do contrato ou seu repasse a terceiros;
b) Execução dos valores de multa e indenizações devidas;
c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados

ao CREA-PR.

920 Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "I" e "m" do caput, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será essa ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, nos termos do art. 79, 92°, da Lei 8.666/93.

cLÁUSULA QUINTA- DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

A CONTRATADA é responsável, com exclusividade, pelos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários, fiscais e comerciais, decorrentes da prestação de serviços
originada no fornecimento ora contratado, bem assim, qualquer eventual indenização que
decorra da relação laboral, inclusive em casos de morte, lesões corporais e/ou psíquicas,
que impliquem ou não em impossibilidade do trabalho do empregado, ocorridas na
persecução dos serviços.

910 Nenhum vínculo empregatício, sob hipótese alguma, se estabelecerá entre o CAU-BR e
os empregados da CONTRATADA, a qual responderá por toda e qualquer Ação Judicial
originada na execução dos serviços ora contratados, por ele propostas.
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920 A CONTRATADA reconhecerá como seu débito líquido e certo, o valor que for apurado
em Execução de Sentença em Processo Trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no
valor que for ajustado entre o CAU-BR e o reclamante, na hipótese de acordo efetuado nos
Autos do Processo Trabalhista.

cLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES E PRAZOS

A CONTRATADA entregará os programas e executará os treinamentos em até 30 (trinta)
dias, e realizará as integrações e customizações em até 2 (dois) meses, todos contados a
partir da assinatura deste instrumento, devendo a CONTRATADA, prestar suporte técnico
via telefone e e-mail, e garantir a atualização dos programas, quando disponibilizadas pelo
fabricante, pelo período de 24 (meses) meses a partir da sua instalação. O objeto será
entregue na sede do CAU-BR, situado à SCN Quadra 1 Edifício Central Park, 3° Andar,
salas 302 e 303, Brasília - DF.

910 A CONTRATADA que não cumprir os prazos ou as especificações previstos nesse
contrato, facultará a Administração a exigir perdas e danos nos termos dos artigos 402 a
405 do Código Civil.

920 A CONTRATADA inadimplente estará sujeita ainda as sanções previstas na Lei
8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e legislação complementar, sem prejuízo na
aplicação das sanções administrativas previstas nos 99 3° e 4°.

930 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais penalidades legais, à CONTRATADA que:

a) Apresentar documentação falsa;

b) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

c) Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;

d) Não mantiver a proposta;

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

940 Sem prejuízo das demais penalidades previstas ao longo desse instrumento, a
CONTRATADA ficará sujeita, no caso de falha no fornecimento e/ou atraso injustificado,
assim considerado pelo CAU-BR, de inexecução parcial ou de inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de:
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i) 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e/ou falha cometida, incidente
acumulativamente sobre o valor total do contrato.

ii) 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, incidentes acumulativamente sobre o
valor total do contrato.

iii) 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num
prazo de 30 (trinta) dias corridos, incidentes acumulativamente sobre o
valor total do contrato.

iv) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por
inadimplência.

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.

~50 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do ~4° poderão ser aplicadas,
cumulativamente à pena de multa.

~60 As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do ~4°, também poderão ser aplicadas à
CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de
tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não
possuir idoneidade para contratar com a Administração.

~70 O CREA-PR, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o
valor contra o crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação
extrajudicial.

~8° O CREA-PR, cumulativamente, poderá:

a) Reter o pagamento que se originaria na obrigação não cumprida.

b) Reter todo e qualquer pagamento até o efetivo adimplemento da multa, ou, abater
diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.

~90 As multas aqui previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao CREA-PR.

~10 Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do CAU-SR, ser-Ihe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do CAU-
SR, podendo ainda proceder á cobrança judicial da multa.

~11 Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual
penalidade, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5
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(cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício
dos princípios do contraditório e ampla defesa.

cLÁUSULA SETIMA - DA CESSÃO

Fica vedado à CONTRATADA, transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a
qualquer título, os direitos e obrigações assumidas através deste contrato, sem a
concordância prévia e formal do CAU-BR.

cLÁUSULA OITAVA - DAS CONDiÇÕES GERAIS

As dúvidas na execução dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua
substância, serão objetos de novos acordos, consubstanciados em aditivos a este contrato.
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará
válida se atendida a legislação em vigor, tomada expressamente em Instrumento Aditivo,
que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte.

~10 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a sua contratação.

~20 A CONTRATADA indica como seu representante junto ao CAU-BR
__________ ,'portador(a) do RG n.o , inscrito(a) no CPF sob
n.o , telefone n.o , endereço , o(a)
qual, durante o período de vigência do contrato, será a pessoa a quem o CAU-BR recorrerá
sempre que for necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução de
eventuais pendências ou falhas que porventura venham a surgir durante o fornecimento
contratado.

~30 A CONTRATADA se obriga a tratar todas as informações a que tenha acesso em função
deste contrato em caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua
divulgação verbal ou escrita ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer
terceiro.

~40 A CONTRATADA se declara ciente de que a violação das obrigações assumidas nos
termos deste contrato, implica em sua responsabilização civil e criminal por seus atos e
omissões, e pelas perdas e danos a que der causa, seja diretamente ou através de
terceiros, exceto nas hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados,
devendo, tão logo constate a incidência das exceções indicadas, também sob pena de
responsabilidade, comunicar de imediato o CAU-BR.

~50 A CONTRATADA se declara ciente que é a unlca responsável pelo fornecimento
contratado, incidindo sobre ela a aplicação de qualquer penalidade prevista pelo
descumprimento das obrigações assumidas, independentemente dos atos e/ou omissões de
eventual preposto.

~60 Reserva-se ao CAU-BR, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo o
fornecimento contratado, desde que haja conveniência para a Administração, devidamente
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fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a CONTRATADA terá direito a receber somente os
valores referentes ao fornecimento efetivamente recebido pelo CAU-BR.

cLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

Para fins de acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato, conforme
determina o Art. 67 da Lei 8.666/93, fica investido da responsabilidade
_____________ ,' podendo ser assessorado por outros prepostos
nomeados oportunamente.

9 1°. O CAU-BR se reserva o direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do contrato,
ocasião esta em que a CONTRATADA será notificada.

9 2°. A CONTRATADA se sujeitará à inspeção do objeto fornecido, e aceitará os métodos e
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização do CAU-BR, quer
seja exercida pelo próprio CAU-BR ou pessoa por este designado, obrigando-se a fornecer
todos os dados, relação de pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicações julgadas
necessários ao adequado fornecimento.

9 3°. O acompanhamento, fiscalização e controle efetuados pelo CAU-BR ou pessoa por ele
designado não exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pelo fornecimento
adequado.

9 4°. A CONTRATADA admite e reconhece ao CAU-BR o direito de controle administrativo
do presente Contrato, sempre que assim exigir o interesse público. Compreende-se como
controle administrativo deste Contrato o direito do CAU-BR supervisionar, acompanhar,
fiscalizar a sua execução a fim de assegurar a fiel observância de suas Cláusulas e a
realização do seu objeto.

9 5° Caso seja constatado durante o fornecimento, alguma divergência nas especificações
do objeto deste instrumento, a CONTRATADA deverá, imediatamente e formalmente,
solicitar esclarecimentos ao CAU-BR. O fornecimento executado de maneira incorreta será
corrigido pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para ao CAU-BR e sem prejuízo na
aplicação de eventuais sanções.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA NOVAÇÃO

Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e
condições deste Contrato, ou não exercer qualquer prerrogativa nele decorrente, não
constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-Ia a qualquer
tempo.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente despesa correrá à Conta nO
CAU-BR.

- consignada em orçamento próprio do
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As partes elegem o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, excluído qualquer outro,
por mais privilegiado que seja ou se torne, para solução de qualquer pendência ou dúvida
resultante deste instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

CREA-PR

Curitiba, de de 20

CONTRATADA
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 002/12 - PREGÃO N° 002/12

ANEXO VII- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1 -IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

LICITANTE:

CNPJ: TELEFONE: ~ FAX: ~

ENDEREÇO: CIDADE: ESTADO:

PESSOA DE CONTATO: CARGO:---------- ---------

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: ---------------
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
NOME: _
CPF: RG: _

2-PREÇOS

MODULO DE GEOPROCESSAMENTO

QUANTIDADE PROGRAMA FABRICANTE VERSÃO
PREÇO PREÇO

UNITÁRIO TOTAL
Servidor Web

01 licença de dados
geoaráficos
Desktop para

02 licenças edição de
feições

01 licença Análise de
redes

Servicos de instalacão, confiauracão, consultoria, treinamento e correlatos
Total

BASE DIGITAL DE DADOS

PROGRAMA FABRICANTE VERSÃO
PREÇO
TOTAL

Base digital de dados
Serviços de instalação, confiauração, treinamento e correlatos
Total
Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, contados da sessão de recebimento e
abertura da proposta comercial.

(local e data)
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