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PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2012 

 

DO OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializados de sustentação de 
servidores virtuais e de serviços de forma dedicada, disponibilizada por meio de 
infraestrutura de Internet e de banda larga, com fornecimento de servidores, de 
conectividade, de segurança e de gerenciamento, todos acompanhados das licenças 
dos programas necessários para a execução dos serviços a serem instalados e suas 
licenças, bem como de serviços especializados para instalação, operação, manutenção, 
monitoração e gerenciamento da solução ofertada, garantindo sua alta disponibilidade. 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão presencial 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor valor global 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 10:00 horas do dia 7/8/2012 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Às 10:00 horas do dia 7/8/2012 

LOCAL: Setor Comercial Norte Quadra 1, Bloco E, Edifício Central Park, salas 302/303 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 

Termo de referência (anexo I); 

Modelo de termo de credenciamento (anexo II); 

Modelo de declaração de habilitação (anexo III); 

Modelo de declaração de trabalho do menor (anexo IV); 

Modelo de declaração de idoneidade (anexo V); 

Modelo de declaração de atendimento das condições estruturais e físicas (VI) 

Modelo de declaração de prestação de serviço de instalação e manutenção de hardware 
(anexo VI); 

Minuta do contrato (anexo VIII). 

INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: O edital está disponível no sítio do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR:  http://www.caubr.org.br, 
aonde serão disponibilizadas todas as informações alusivas ao presente certame 
licitatório. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2012 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, através da pregoeira e 
equipe de apoio, designados pela Portaria PRES nº 18/2012, de 8 de maio de 2012, 
torna público e faz comunicar aos que interessar possam que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a 
contratação de prestação de serviços especializados de sustentação de servidores 
virtuais e de serviços de forma dedicada, disponibilizada por meio de infraestrutura de 
Internet e de banda larga, com fornecimento de servidores, de conectividade, de 
segurança e de gerenciamento, todos acompanhados das licenças dos programas 
necessários para a execução dos serviços a serem instalados e suas licenças, bem 
como de serviços especializados para instalação, operação, manutenção, monitoração e 
gerenciamento da solução ofertada, garantindo sua alta disponibilidade, conforme as 
especificações contidas no termo de referência e demais anexos, na forma da Lei nº 
10.520/2002, Decreto n.º 3.555/2000, Decreto nº 6.204/2007, Lei Complementar nº 
123/2006, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993, e demais legislações pertinentes. 

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 7 de 
agosto de 2012 

HORÁRIO: 10h 

LOCAL: Setor Comercial Norte Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park, salas 302/303 

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O inteiro teor deste edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, www.caubr.org.br, ou solicitado à equipe 
de apoio ao pregão 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. Credenciamento do(s) representante(s) legal(ais) da(s) licitante(s); 

1.3.2. Recebimento dos envelopes de proposta e habilitação; 

1.3.3. Abertura dos referidos envelopes; 

1.3.4. Divulgação das propostas apresentadas pelos licitantes e classificação conforme 
art. 4º, VIII, da Lei nº 10.520/2002; 

1.3.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais com as licitantes que 
atenderem ao disposto na parte final do item 1.3.4; 

1.3.6. Abertura do envelope da Documentação da licitante detentora do menor preço e 
após parecer conclusivo da equipe técnica do CAU/BR, nos termos do item 8.17.3; 
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1.4. Das decisões da Pregoeira 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 ao evento, principalmente, quanto ao 
resultado de: 

1.4.1. julgamento da licitação; 

1.4.2. recursos porventura interpostos. 

1.5. Os esclarecimentos prestados pela pregoeira em relação às dúvidas dos licitantes 
no que tange a interpretação deste edital serão divulgados no sítio oficial do CAU/BR, 
www.caubr.org.br, ficando os mesmos, desde já, cientes que a publicidade ocorrerá 
exclusivamente no referido local; 

1.6. Os licitantes deverão observar o disposto no item 1.5, sob pena de arcar com os 
prejuízos decorrentes da inobservância das publicações oficiais. 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente certame a contratação de prestação de serviços 
especializados de sustentação de servidores virtuais e de serviços de forma dedicada, 
disponibilizada por meio de infraestrutura de Internet e de banda larga, com 
fornecimento de servidores, de conectividade, de segurança e de gerenciamento, todos 
acompanhados das licenças dos programas necessários para a execução dos serviços a 
serem instalados e suas licenças, bem como de serviços especializados para instalação, 
operação, manutenção, monitoração e gerenciamento da solução ofertada, garantindo 
sua alta disponibilidade, conforme as especificações do termo de referência e demais 
anexos; 

2.2. A modalidade de licitação será o pregão presencial e o tipo de licitação menor preço 
global; 

2.3. A contratação será por 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo 
ser renovada, a critério do CAU/BR, por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosos, conforme art. 57, II, da Lei nº 
8.666/1993. 

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 este edital; 

3.3. Cada licitante apresentar-se-á com um ou mais representante(s) legal(is) que, 
devidamente credenciado(s), 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) devidamente 
credenciados; 
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3.4. É conveniente a presença do representante legal da licitante até o final da sessão 
pública do pregão sendo que no caso de ausência, ainda que momentânea da sala de 
sessão, deverá ser comunicada e autorizada pela pregoeira 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. Caso ocorra, o primeiro 
credenciamento prevalecerá e a(s) outra(s) licitante(s) ficará(ão) sem representação, 
arcando com o ônus da não representatividade; 

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 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; 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

4.1. A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar-se, no dia e horário indicados para 
recebimento das propostas para credenciamento perante a pregoeira através do 
representante legal munido da carteira de identidade e documentação abaixo 
discriminada, sendo o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório no 
interesse da representada; 

4.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação, além 
daquelas estabelecidas no item 4.3: 

a) Se proprietário, sócio ou administrador da licitante: 

a.1) Contrato social devidamente registrado em se tratando de sociedade empresária, e, 
no caso de sociedade por ações, documento de eleição dos administradores; 

a.2) No caso de sociedade civil a inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 

a.3) 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; 

a.4) 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; 

a.5) se empresa individual o devido registro comercial. 

b) se representante legal: 

b.1) Procuração, pública ou particular, com poderes para atuar especificamente no 
pregão presencial nº 5/2012 realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil - CAU/BR, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a 
intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todo e 
qualquer ato inerente ao certame licitatório em destaque; 
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b.2) Termo de credenciamento, conforme modelo do anexo II, devidamente preenchido 
pela licitante com poderes para o representante manifestar-se em seu nome em 
qualquer fase desta licitação, notadamente formular proposta, lances verbais, declarar a 
intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de recorrer, enfim, para representar a 
licitante em todo e qualquer ato inerente ao certame licitatório durante a sessão pública 
de abertura dos envelopes e demais fases do procedimento licitatório. 

4.1.2. 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; 

4.2. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a pregoeira ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de recorrer, enfim, para representar a licitante em todo e 
qualquer ato inerente ao certame licitatório em destaque durante a sessão pública de 
abertura dos envelopes e demais fases do procedimento licitatório; 

4.2.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e, ao final 
destes, terá o preço apresentado na proposta escrita mantido para efeito de ordenação e 
apuração da proposta mais vantajosa; 

4.3. No momento do credenciamento deverá, ainda, ser entregue a pregoeira as 
declarações de credenciamento e de habilitação (anexos II e III, respectivamente); 

4.3.1. As declarações deverão ter sido emitidas, no máximo, nos 30 (trinta) dias 
anteriores à data prevista para a realização da sessão pública. 

5. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Na hipótese dos documentos indicados no item 4 e seguintes que por equívoco 
estiverem dentro dos envelopes da proposta ou da habilitação, poderão ser retirados 
pelo próprio representante que deverá, ato contínuo, lacrar novamente o envelope e 
zelar, durante esse procedimento, pelo sigilo da proposta; 

5.2. Na fase de credenciamento será permitido ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) 
ou membro da equipe de apoio tirar cópias de documentos necessários porventura 
retirados dos envelopes, nos termos estipulados pela pregoeira; 

5.3. A pregoeira ou equipe de apoio poderão conferir os documentos referentes ao 
credenciamento e atestar a autenticidade dos mesmos; 

5.4. O sócio-gerente, o administrador, o proprietário, não precisam de termo de 
credenciamento e/ou procuração, devendo estes apresentar os documentos previstos na 
alínea “a” do item 4.1.1 deste edital; 

6. DA SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO 

6.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e 
documentos para habilitação será pública, dirigida pela pregoeira e realizada de acordo 
com o que prescreve a Lei nº 10.520/2002, o Decreto n.º 3.555/2000, a Lei 
Complementar nº 123/2006, o Decreto nº 6.204/2007 e, subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993, e demais legislações pertinentes; 
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6.2. Aberta a sessão pública a pregoeira iniciará o credenciamento dos representantes 
legais na forma do item 4 e seguintes; 

6.3. O credenciamento dos representantes legais encerar-se-á com a declaração pela 
pregoeira de não mais haver credenciamento a ser realizado, encerrando, assim, essa 
fase, não sendo permitido, a partir deste momento, o ingresso de outros licitantes no 
recinto com o propósito de participar do certame; 

6.4. Após o encerramento da fase de credenciamento a pregoeira dará início ao 
recebimento dos envelopes de proposta e habilitação dos proponentes, credenciados ou 
não; 

6.5. Os proponentes entregarão a pregoeira, obedecida a ordem de credenciamento e 
em envelopes separados, a proposta de preço (envelope nº 1) e a documentação de 
habilitação (envelope nº 2), momento em que, com a abertura do envelope nº 1, dar-se-á 
início à fase de classificação; 

6.6. A indicação incompleta ou contendo algum erro de transcrição nos envelopes, 
desde que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o escorreito 
andamento do procedimento licitatório, não será motivo para exclusão da licitante do 
certame. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO (envelope nº 1) 

7.1. As licitantes deverão apresentar envelope lacrado e fazendo constar na parte frontal 
os seguintes dizeres: 

AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 5/2012 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

(CNPJ DA LICITANTE) 

(ENDEREÇO DA LICITANTE) 

7.2. A proposta deverá ser apresentada em original, impressa por qualquer processo 
eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem 
constar: 

7.2.1. Ser impressa em papel timbrado da licitante com a razão social e carimbo do 
CNPJ, 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; 

7.2.1.1 a falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da 
licitante com poderes para esse fim, presente à sessão pública e devidamente 
credenciado; 

7.2.2. A especificação da prestação dos serviços de forma clara a abarcar todo o objeto 
da presente licitação; 



 

 7 

7.2.3. Cotação dos preços ofertados com base no termo de referência constante do 
anexo I; 

7.2.3.1. A licitante deverá indicar os valores em moeda corrente, fixos e irreajustáveis; 

7.2.3.2. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos Federais, Estaduais e 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 certame; 

7.2.3.3. 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; 

7.2.3.4. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não sendo permitida qualquer alteração a não ser erro 
evidente; 

7.2.4. Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da realização da sessão pública; 

7.2.4.1. Caso referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta ou inferior 
ao estabelecido no item precedente, será considerado o prazo de validade como de 60 
(sessenta) dias; 

7.3. Se por motivo de força maior a adjudicação e/ou homologação 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; 

7.4. Ao apresentar a proposta o licitante estará declarando plena aceitação das 
condições estabelecidas neste edital, sendo inalteráveis no decorrer do procedimento 
licitatório e execução do contrato, à exceção daquelas expressamente determinadas por 
este instrumento convocatório ou amparadas por lei; 

7.5. Será desclassificada a licitante que apresentar proposta: 

7.5.1. Que contiver objeto diverso ou insuficiente do constante deste edital; 

7.5.2. Não atender às exigências estatuídas pelo presente instrumento; 

7.5.3. Desatender às determinações legais; 

7.5.4. Apresentar valores irrisórios ou zeros, ainda que em relação a um dos itens, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos custos estatuídos 
no item 7.2.3.2 deste edital; 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. O critério adotado para fins de julgamento das propostas será o de menor preço 
global, sendo este fixo e irreajustável; 

8.2. Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que forem elaboradas em 
desacordo com os termos deste edital; 
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8.3. Serão classificadas e consideradas aptas a participar da fase seguinte a licitante 
que ofertar o menor preço e aquelas que apresentarem propostas com preços até 10% 
superiores àquela ou, não as havendo, as 3 (três) propostas mais vantajosas para nova 
disputa por meio de lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes até 
a declaração de encerramento pela pregoeira; 

8.4. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances; 

8.5. A Pregoeira convidará as licitantes classificadas, de forma individual e sequencial, 
para apresentarem lances verbais a começar pelo autor da proposta classificada como 
de maior preço, seguido dos demais em ordem decrescente e observado o disposto no 
item 8.3; 

8.6. Os lances apresentados pelo licitante deverão obrigatoriamente ser inferiores ao 
valor anteriormente ofertado pelo mesmo licitante; 

8.7. A pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo total e individual, 
bem como percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação 
às licitantes e expressa menção dos critérios na ata da sessão; 

8.8. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão da licitante dos 
demais lanços e a manutenção do último valor ofertado para efeito de ordenação de 
preços; 

8.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando não houver mais interesse 
dos participantes em lançar ou extrapolado o limite estabelecido pela pregoeira, nos 
moldes do item 8.7; 

8.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais a 
classificação final far-se-á pela ordem decrescente dos valores propostos; 

8.11. Em seguida, a pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta apresentada pela 
licitante que ofertou melhor preço quanto ao objeto definido neste edital e preço 
apresentado, decidindo motivadamente a respeito; 

8.12. Será considerada como mais vantajosa a proposta da licitante que ofertar o menor 
preço global, observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório; 

8.13. No intuito de obter melhor preço, a pregoeira poderá negociar diretamente com a 
licitante que apresentou a proposta de menor preço; 

8.14. No caso de não se realizarem lances verbais será verificada para fins de 
negociação a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado 
para a contratação; 

8.15. A pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de 
menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço: 

8.15.1. No caso do item 8.13: 

8.15.2. Se o menor preço apresentado estiver em desacordo com o estimado no termo 
de referência; 

8.15.3. Quando encerrada a etapa competitiva a pregoeira vislumbrar a possibilidade de 
redução do valor da proposta classificada em primeiro lugar; 
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8.15.4. Se não for aceita a proposta de menor preço ou a licitante for considerada 
inabilitada; 

8.15.5. Nas situações descritas nos itens 8.17.4 e 8.18; 

8.16. Após a fase de lances, se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por ME ou 
EPP até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta estará configurado o empate 
previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006; 

8.16.1. Ocorrendo o empate, nos termos do item 8.16, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.16.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar 
no certame, sob pena de preclusão ao exercício do direito de desempate; 

8.16.1.2. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, será convocada, sucessivamente na ordem classificatória para o 
exercício do mesmo direito, até que ocorra melhor oferta, a seguinte microempresa ou 
empresa de pequeno porte cuja proposta esteja dentro do limite estabelecido no item 
8.16; 

8.16.2. No caso de igualdade dos valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se 
encontrem no limite estabelecido no item 8.16, será realizado sorteio entre estas para 
que se identifique aquela que primeiro apresentará melhor oferta; 

8.17. Verificada que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste 
edital, passar-se à fase de prova de conceito, conforme item 27 do termo de referência; 

8.17.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá, no prazo de cinco dias, após 
convocação formal, apresentar-se na sede do CAU/BR para participar da prova de 
conceito; 

8.17.1.1. O descumprimento do prazo acarretará a desclassificação da licitante; 

8.17.2. A prova de conceito será realizada em sessão pública onde o licitante deverá 
demonstrar o atendimento a todos os requisitos elencados no item 27 do termo de 
referência; 

8.17.2.1. O cumprimento dos requisitos será avaliado pela equipe técnica do CAU/BR; 

8.17.3. A equipe técnica do CAU/BR emitirá parecer conclusivo sobre o atendimento do 
conjunto de requisitos exigidos; 

8.17.4. Se a concorrente não demonstrar o atendimento da totalidade das 
funcionalidades requeridas, a proposta será desclassificada, devendo-se chamar a 
seguinte licitante melhor classificada para a fase de prova de conceito, nos termos do 
item 8.18 até a apuração da licitante que cumpra todos os requisitos exigidos; 

8.17.5. A licitante arcará com todos os custos necessários à execução da prova de 
conceito; 
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8.18. Se a proposta da licitante detentora do menor preço não for aceitável ou 
desatender às exigências deste instrumento, inclusive aquelas do item 27 do termo de 
referência, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
até a apuração da proposta que se coaduna com as condições estabelecidas neste 
edital e passará às fases seguintes, quais sejam a prova de conceito e análise da 
documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração da licitante que atenda às condições estabelecidas neste edital; 

8.19. A habilitação da licitante ocorrerá após a equipe técnica do CAU/BR emitir o 
parecer descrito no item 8.17.3; 

8.20. Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se a fornecer, no prazo 
de até 48h (quarenta e oito horas) do final da sessão pública, a planilha de preços 
readequada aos novos valores unitários e totais resultantes dos lances finais, sob pena 
de aplicação das sanções previstas neste edital, desde que não seja possível fazê-lo na 
própria sessão pública; 

8.19.1. A planilha de proposta de preços deverá ser encaminhada a pregoeira no 
endereço: Setor Comercial Norte Quadra 1, Bloco E, Edifício Central Park, salas 
302/303, em Brasília/DF; 

8.20. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
edital. 

9. DA HABILITAÇÃO (envelope nº 2) 

9.1. Com vistas à habilitação na presente licitação os participantes deverão apresentar 
envelope lacrado contendo na parte frontal os seguintes dizeres: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2012 

ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

(CNPJ DA LICITANTE) 

(ENDEREÇO DA LICITANTE) 

9.2. O envelope nº 2 deverá, sob pena de inabilitação, conter toda a documentação a 
seguir relacionada, exceto aquelas apresentadas à pregoeira no ato do credenciamento; 

9.2.1. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA: 

9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. Havendo alterações 
ou consolidações, estas deverão acompanhar os demais documentos; 

9.2.1.3. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.2.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 
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9.2.1.5. No caso de a licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
apresentar certidão e declaração de enquadramento no citado regime; 

9.2.2. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.2.2.1. Comprovante de inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica perante o 
Ministério da Fazenda - CNPJ; 

9.2.2.2. Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 

9.2.2.3. Certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional do Seguro Social; 

9.2.2.4. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, por meio 
da apresentação da certidão negativa; 

9.2.2.5. 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; 

9.2.3. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.2.3.1. 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; 

9.2.3.2. 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 9.2.2.6, 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 

9.2.3.3. A licitante deverá apresentar certidão negativa de falência expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
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9.2.4. RELATIVAMENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.2.4.1. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

9.2.4.1.1. 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 licitação, 
expedidos por entidades pública ou privada; 

9.2.4.1.2. Comprovar o fornecimento de sistema de missão crítica para a Internet; 

9.2.4.1.3. Comprovar o fornecimento de sistema com uso de banco de dados com 
espelhamento; 

9.2.4.1.4. Comprovar o fornecimento de webservices com certificação digital ICP-Brasil; 

9.2.4.1.5. Comprovar o fornecimento de sistema de GED com certificação digital ICP-
Brasil compreendendo: login com certificado digital, assinatura digital de documentos e 
verificação de documentos assinados digitalmente; 

9.2.4.1.6. Comprovar o fornecimento de serviço de email corporativo; 

9.2.4.1.7. Caso a licitante execute diretamente a manutenção preventiva e corretiva dos 
hardwares, conforme disposto no item 6.1.1 do termo de referência, deverá comprovar 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do local da execução das 
manutenções, por meio de Certidão de Registro e Quitação com prazo de validade 
corrente (a CRQ deverá constar do envelope de habilitação). 

9.2.4.1.8. Em sendo a manutenção realizada por terceiros, a licitante deverá declarar 
esse fato (anexo VII) e estar ciente da necessidade da executora possuir registro no 
CREA do local da execução das mesmas, além de registrar a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica, nos termos da Lei nº 5.194/66 e Lei nº 6.496/77, 
respectivamente. 

9.3. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR AINDA: 

9.3.1. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme modelo 
constante no anexo IV deste edital; 

9.3.2. Declaração de idoneidade para participar de licitação ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, e a inexistência 
de fato impeditivo superveniente de sua habilitação, conforme modelo constante no 
anexo V deste edital; 

9.4. 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 
desta licitação deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que esta apresente alguma 
restrição, de acordo com o art. 43 do retromencionado Diploma Legal; 
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9.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista 
será assegurado prazo de 2 (dois) dias úteis para a apresentação da documentação nos 
moldes do item 9.2.2, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
exclusivo do CAUB/BR, nos termos do art. 43, § 1°, da Lei Complementar nº 123/2006; 

9.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que não regularizar a documentação 
no prazo previsto no item anterior decairá do direito a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado a pregoeira convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou, 
se oportuno e conveniente ao CAU/BR, revogar a licitação; 

9.7. 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, salvo quanto a certidão e/ou declaração de 
enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

9.8. Analisada a documentação e estando em conformidade com as disposições 
constantes neste instrumento convocatório, será a licitante declarada habilitada. 

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

9.9. O envelope de habilitação que por qualquer motivo não for aberto durante a licitação 
deverá ser retirado perante a equipe de apoio, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a 
contar da data da abertura da sessão, sob pena de inutilização; 

9.10. Se a proposta da licitante detentora do menor preço não for aceitável ou 
desatender às exigências deste instrumento, a pregoeira examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração da proposta que se coaduna 
com as condições estabelecidas neste edital e procederá à análise da documentação e 
habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração da licitante que atenda às condições 
estabelecidas neste edital; 

9.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão: 

9.11.1. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente; 

9.11.2. Ser emitido em nome da licitante e constar, preferencialmente, número do CNPJ 
e endereço respectivo: 

9.11.2.1. Caso a licitante seja matriz todos os documentos deverão ser emitidos em 
nome desta; 

9.11.2.2. 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; 

9.12. Antes do encerramento da sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada na qual 
serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, assinada pela pregoeira, equipe 
de apoio e representantes credenciados das proponentes presentes, observada a 
disposição do item 3.4. 
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10. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

10.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste 
pregão; 

10.1.1. A apresentação de impugnação ao presente edital será processada e julgada na 
forma e nos prazos previstos no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, devendo ser 
encaminhada correspondência dirigida a pregoeira, contendo a modalidade e o número 
da licitação; 

10.1.2. Acolhida a impugnação e desde que prejudicial ao válido e regular 
desenvolvimento do procedimento licitatório será designada nova data para realização 
do certame; 

10.1.2.1. Se a decisão da pregoeira não modificar as condições a ponto de inviabilizar a 
formação da planilha de preços e, portanto, impeçam os licitantes de formular propostas, 
não será adiada a sessão pública; 

10.1.2.2. As decisões da pregoeira serão disponibilizadas no sítio: www.caubr.org.br, 
observado o item 1.4; 

10.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições 
nele 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; 

10.3. Dos atos praticados pela pregoeira cabe recurso devendo, obrigatoriamente, o 
representante credenciado manifestar-se sobre a intenção de interpô-lo no final da 
sessão pública com registro em ata da síntese das razões; 

10.3.1. 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 3 
(três) dias a contar do registro da intenção de recorrer na ata da sessão pública; 

10.3.2. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões no prazo comum de 3 
(três) dias, contados do fim do prazo estabelecido no item 10.3.1, independente de 
interposição antecipada do recurso; 

10.4. O recurso contra decisão da pregoeira terá efeito suspensivo; 

10.5. Provido o recurso, a invalidação dos atos praticados alcançará apenas aqueles 
insuscetíveis de aproveitamento; 

10.6. Caso a pregoeira julgue improvido o recurso, após a devida instrução,       
submetê-lo-á à consideração da autoridade superior competente a qual proferirá decisão 
definitiva; 

10.7. O recurso e contrarrazões deverão ser formal e oficialmente encaminhados a 
pregoeira, nos termos estabelecidos no item 10.3.1 e 10.3.2; 

10.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados em interpor e 
contra-arrazoar o recurso. 

 

http://www.caubr.org.br/
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11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Inexistindo recurso, a pregoeira adjudicará ao licitante vencedor o objeto da 
licitação e encaminhará o processo, devidamente instruído, ao Presidente do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, ou a quem este designar, para 
homologação do certame; 

11.2. Havendo interposição de recurso, e caso a pregoeira não tenha se retratado, o 
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, ou a quem este 
designar, adjudicará e homologará o certame ao licitante vencedor. 

12. DO CONTRATO 

12.1. Após a adjudicação e homologação do procedimento licitatório, convocar-se-á a 
licitante vencedora para assinatura do instrumento contratual, que deverá ocorrer, 
impreterivelmente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, sob 
pena de decair do direito a contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/1993; 

12.2. O prazo para assinatura do contrato poderá, em situação excepcionalíssima, ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora 
em até 48h (quarenta e oito horas) a contar do recebimento da comunicação constante 
do item 12.1, desde que ocorra motivo relevante e aceito pelo CAU/BR; 

12.3 Na celebração do contrato serão exigidas as mesmas condições de habilitação; 

12.4. Caso o adjudicatário convocado para assinar o contrato não o fizer no prazo 
estabelecido no item 12.1, sem prejuízo das penalidades determinadas neste edital e na 
Lei nº 8.666/1993, a pregoeira poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
sucessiva de classificação, para, após negociação, aceitar a proposta e passar às fases 
de prova de conceito, habilitação, adjudicação e homologação; 

12.5. Ocorrendo a situação descrita no item 12.4, a pregoeira procederá conforme 
subitem 11.1, revogando-se a adjudicação anteriormente efetuada, com a devida 
motivação; 

12.6. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 12 (doze) 
meses, contados da data da assinatura, podendo, atendidos a oportunidade e 
conveniência do CAU/BR, e sob condições vantajosas, ser prorrogado mediante termo 
aditivo, por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993; 

12.7. Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá, garantidos o contraditório e a 
ampla defesa, ser aplicada ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88 da 
Lei nº 8.666/1993, na forma estipulada no título 19 deste edital; 

13. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

13.1. O contrato a ser firmado com o licitante incluirá as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e seus anexos, necessárias a fiel execução do objeto desta 
licitação. 

14. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 

14.1. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal 
exigível em conformidade com a legislação de regência e com eles as informações 
sobre o banco, agência e número da conta corrente da licitante; 
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14.1.1. A licitante deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando todas 
as importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados; 

14.1.2. O documento fiscal referido no subitem 14.1.1 deverá destacar as retenções 
previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 
legislações pertinentes, quanto ao impostos Federais; 

14.1.3. 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; 

14.2. Recebido o documento fiscal exigível, o CAU/BR providenciará sua aferição e, 
após aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura; 

14.3. 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 
juros moratório de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, 
além da devida atualização monetária; 

14.4. O CAU/BR reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 
atestação, a prestação dos serviços não atender as situações descritas neste edital; 

14.5. O contratante não pagará qualquer valor não constante ou fora dos critérios 
estabelecidos; 

14.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por 
atraso de pagamento. O CAU/BR poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante, nos termos deste 
edital; 

14.7. A liberação do pagamento ficará condicionada à comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista da licitante, mediante apresentação de documentos hábeis ou por 
meio de consulta efetuada eletronicamente; 

14.8. Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que impeça 
a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento será devolvido à 
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; 

14.9. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não 
enseja nenhum pagamento à licitante; 

14.10. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. Os recursos orçamentários e financeiros necessários para fazer face às despesas 
da presente licitação correrão por conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - locação data 
center. 
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16. DO REAJUSTE 

16.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 
poderá a licitante fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPCA que deverá retratar 
a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do 
objeto contratual, na forma do que dispõem o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993 e os arts. 
2º e 3º da Lei nº 10.192/2001. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 

17.1. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste edital, executando os serviços com eficiência, 
presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos; 

17.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

17.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CAU/BR, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações, indagações e proposições; 

17.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes ou 
etapas do objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços; 

17.5. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos 
administrativos do CAU/BR; 

17.6. 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; 

17.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da 
prestação dos serviços objeto deste edital; 

17.8. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fiscais, decorrentes da prestação dos serviços por seus técnicos, eximindo o CAU/BR do 
estabelecimento de quaisquer vínculos trabalhistas; 

17.9. Informar ao CAU/BR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração 
social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa; 

17.10. 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; 

17.11. Obedecer integralmente ao disposto neste edital; 

17.12. Pagar todos os tributos, taxas e emolumentos, Federais, Estaduais e 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), 
inclusive encargos sociais, previdenciários, securitários e quaisquer outros que incidam 
ou venham a incidir sobre os fornecimentos e sobre a execução dos serviços, ficando 
desde logo estabelecido que o CAU/BR nada deverá quanto a tais encargos vez que já 
estão incluídos no preço total da contratação; 
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17.13. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos seus empregados utilizados 
na execução dos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários 
respectivos, e por tudo mais que, como empregadora, deva responder; 

17.14. Fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de proteção individual que 
porventura sejam necessários para a realização dos serviços; 

17.15. Notificar seus empregados, contratados para a execução do objeto do contrato, 
direta ou indiretamente, que não terão relação de emprego com o CAU/BR, e deste não 
poderão demandar quaisquer pagamentos, ficando desde logo estabelecido que na 
hipótese de ajuizamento de reclamações trabalhistas movidas contra o CAU/BR a 
licitante figurará como litisconsórcio passivo e assumirá todas as responsabilidades 
empregatícias e remuneratórias; 

17.16. Arcar com despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por seus 
técnicos durante a prestação dos serviços, ainda que no recinto do CAU/BR; 

17.17. 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;  

17.18. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável; 

17.19. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que 
sejam exigências estabelecidas neste edital, no 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; 

17.20. Permitir que o CAU/BR promova a fiscalização e o gerenciamento do contrato, 
em obediência às prescrições do art. 67 da Lei n° 8.666/1993, ficando estabelecido que 
o fiscal terá plena autoridade para determinar a paralisação dos trabalhos por motivos de 
ordem técnica, de segurança e indisciplina, bem como determinar a substituição de 
empregados se os serviços não estiverem sendo bem conduzidos e/ou executados; 

17.21. Abster-se de manter 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; 

17.22. Ressarcir os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços, 
exceto quando isso ocorrer por exigência do CAU/BR ou ainda por caso fortuito ou força 
maior, desde que tais circunstâncias sejam devidamente comunicadas pelo licitante no 
prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a sua ocorrência; 

17.23. Observar rigorosamente as especificações técnicas gerais descritas no termo de 
referência; 

17.24. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza 
impostas ao CAU/BR em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição deste edital, do termo de referência, do contrato, de dispositivo legal ou 
regulamento; 
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17.25. 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; 

17.26. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
despesas com instalação, notadamente as discriminadas no termo de referência, 
encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos Federais, Estaduais e 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, bem como a dedução de quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos; 

17.27. O CAU/BR não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade 
da licitante para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outras; 

17.28. 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; 

17.29. A licitante obriga-se a fornecer toda a infraestrutura básica (servidores de 
domínio, aplicações e respectivos bancos de dados e email corporativo) deverá ser 
realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato; 

17.30. Os demais servidores e serviços serão iniciados conforme solicitação e deverão 
estar disponíveis no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a solicitação. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CAU/BR 

18.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos que 
venham a ser solicitados pela licitante e necessários ao desenvolvimento das atividades 
relativas às obrigações assumidas; 

18.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração dos serviços nos prazos e 
condições pactuados neste edital;  

18.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de agente designado, o 
qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas; 

18.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, quando 
executados a contento e aceitos; 

18.5. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na prestação dos serviços objeto deste edital para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

18.6. Facilitar o acesso às dependências do CAU/BR, de todos os profissionais 
envolvidos na prestação dos serviços, desde que devidamente identificados; 

19. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

19.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, no 
termo de referência, no contrato, erro de execução, ou demora na execução, a licitante 
estará sujeita às seguintes penalidades: 
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19.2. Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 
ocasionem prejuízos ao contratante; 

19.3. 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; 

19.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos; 

19.5. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a licitante tiver direito ou 
recolhidas diretamente ao CAU/BR, no prazo de quinze dias, contados da data de sua 
comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente; 

19.6. A penalidade referida no item 19.3 será aplicada nos casos de prática de ilícitos 
em quaisquer das fases do edital, descumprimento de prazos e condições e a 
inobservância das demais disposições previstas neste edital; 

19.7. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação; 

19.8. As penalidades previstas neste edital 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; 

19.9. 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. 

20. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

20.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Flávio Diniz, 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. 
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21. DA GARANTIA 

21.1. Será exigida da licitante vencedora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da 
assinatura do contrato, prestação de garantia contratual em favor do CAU/BR, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

21.2. Caso a licitante vencedora opte por apresentar títulos da dívida pública, eles 
deverão ter valor de mercado compatível com aquele a ser garantido, preferencialmente 
em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como os 
previstos no art. 2º da Lei nº 10.179/2001; 

21.3. Caso a licitante opte pela caução em dinheiro, deve providenciar o depósito 
perante instituição financeira indicada pelo CAU/BR, em conta remunerada, para os fins 
específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil para 
comprovar esta exigência; 

21.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, a licitante deverá proceder à respectiva reposição no prazo de até 3 
(três) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo CAU/BR, sob pena de 
rescisão contratual, multa e responsabilização da licitante pelos danos eventuais 
causados ao CAU/BR; 

21.5. A garantia será restituída à licitante após total cumprimento das obrigações 
pactuadas no contrato, nos termos da legislação vigente. 

22. DO PAGAMENTO 

22.1. Os serviços objeto desta licitação deverão ser atestados pelo gestor do contrato, 
que representa a aceitação e regularidade dos serviços, após a apresentação da nota 
fiscal/fatura devidamente acompanhada de toda a documentação legal; 

22.2. Após a conferência, o gestor deverá encaminhar o processo ao departamento 
competente para os fins de pagamento, conforme item 22.3; 

22.3. O pagamento será efetuado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, em moeda 
corrente, após o cumprimento integral do disposto no item 22.1, e desde que a execução 
tenha sido a contento, e, ainda: 

22.3.1. A contratada deverá encaminhar nota fiscal/fatura devidamente preenchida sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas; 

22.3.2. A indicação do banco, a agência e a conta bancária da licitante onde deverão ser 
depositados os valores referentes aos serviços prestados; 

22.3.3. Encaminhar prova de regularidade fiscal para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, Instituto Nacional do Seguro Social, as Fazendas Públicas Federal, 
Estadual e do Distrito Federal e Municipal, e regularidade trabalhista; 

22.3.4. Se optante do simples, deverá entregar o termo de opção, conforme legislação 
de regência; 
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22.4. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não 
enseja nenhum pagamento à licitante; 

22.5. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato; 

22.6. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições Federais, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/1996, na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de 
janeiro de 2012 e demais legislações pertinentes. A retenção também será realizada, 
nos moldes da Lei Complementar nº 116/2003 e outras legislações de regência; 

22.7. Na hipótese de a licitante ser optante do simples, a fim 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; 

22.8. Havendo na nota fiscal/fatura incorreções, emendas, rasuras, entrelinhas ou outra 
circunstância que impeça o pagamento, será o mesmo suspenso e imediatamente 
comunicada à contratada para adotar as medidas saneadoras, não ocorrendo, neste 
caso e até o efetivo pagamento, a incidência de correção monetária, juros ou quaisquer 
outros encargos por parte do CAU/BR; 

22.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pelo CAU/BR, o valor será acrescido de atualização monetária e sua 
apuração far-se-á desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento; 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. A participação nesta licitação implica plena aceitação dos termos e condições 
estabelecidas neste edital e anexos, bem como das normas de regência; 

23.2. 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; 

23.3. A pregoeira poderá, no interesse do CAU/BR, relevar omissões desde que não 
comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

23.4. Não serão aceitas propostas encaminhadas por correio, fac símile, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio que possa ocasionar quebra do sigilo da proposta; 

23.5. 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 do CAU/BR; 

23.6. São partes integrantes deste edital: 

Termo de referência (anexo I); 

Modelo de termo de credenciamento (anexo II); 

Modelo de declaração de habilitação (anexo III); 

Modelo de declaração de trabalho do menor (anexo IV); 

Modelo de declaração de idoneidade (anexo V); 

Modelo de atendimento das condições estruturais e físicas (VI) 
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Modelo de declaração de prestação de serviço de instalação e manutenção de hardware 
(anexo VII); 

Minuta do contrato (anexo VIII). 

23.7. O CAU/BR reserva-se ao 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 aos licitantes qualquer direito a indenização, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 59 do retromencionado Diploma Legal; 

23.8. A pregoeira esclarecerá as dúvidas suscitadas acerca do presente instrumento 
convocatório, desde que arguidas até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública e encaminhadas por meio do correio eletrônico 
licitacao@caubr.org.br, ou protocolada na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil - CAU/BR, situado no Setor Comercial Norte Quadra 1, Bloco E, Edifício 
Central Park, salas 302/303, em Brasília/DF; 

23.9. 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; 

23.10. Documentos de procedência estrangeira, embora redigidos em língua 
portuguesa, devem ser apresentados devidamente registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos ou Consulado; 

23.11. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em cópia simples que, cotejados com o original, serão declarados 
autênticos pela pregoeira ou equipe de apoio; 

23.12. Serão desconsiderados os documentos apresentados por meio de cópia simples 
sem que estejam acompanhados do original para autenticação pela pregoeira ou equipe 
de apoio; 

23.13. Os documentos emitidos via internet terão a aceitação condicionada à verificação 
de sua autenticidade mediante acesso ao sítio do órgão expedidor; 

23.14. No caso de o contrato social ou estatuto determinar 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; 

23.15. Os licitantes deverão observar o horário de Brasília para todos os atos deste 
edital; 

23.16. Todo e qualquer documento elaborado pela licitante deverá ser impresso em 
papel timbrado, com indicação do CNPJ, endereço, nome e assinatura do representante 
legal; 

23.17. Os prazos estabelecidos neste edital serão contínuos, à exceção dos estipulados 
em contrário; 

23.18. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, nos moldes da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e 
demais disposições legais; 
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23.19. É competente o Foro desta Capital para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
presente licitação. 

Brasília-DF, 17 de julho de 2012. 

 

 

MARIA ISABEL LOPES BATISTA PASSOS 

Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

SUSTENTAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS E DE SERVIÇOS 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de sustentação de 
servidores virtuais e de serviços de forma dedicada, disponibilizada por meio de 
infraestrutura de Internet e de banda larga, com fornecimento de servidores, de 
conectividade, de segurança e de gerenciamento, todos acompanhados das licenças 
dos programas necessários para a execução dos serviços a serem instalados e suas 
licenças, bem como de serviços especializados para instalação, operação, manutenção, 
monitoração e gerenciamento da solução ofertada, garantindo sua alta disponibilidade. 

2. PREMISSA 

Ter um ambiente exclusivo, seguro e estável hospedado na arquitetura de um IDC 
(Internet Data Center), fora do ambiente de Tecnologia da Informação do Contratante.  

Todos os serviços, infraestrutura, link, assim como hardware e software deverão ser 
fornecidos pela contratada. 

Também, preocupando-se com garantia de acesso dos profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo vinculados a esse órgão e com a segurança e confidencialidade dos dados 
armazenados, é necessária a implementação de mecanismos de segurança e 
performance no cenário proposto, de continuidade garantida dos serviços e da 
normatização desses processos em seus ambientes a serem seguidos para a 
diminuição das vulnerabilidades, além de testes de acesso indevidos que trarão com 
resultado o nível de segurança da solução. 

A contratada deverá disponibilizar equipe especializada e treinada para operar os 
serviços, processos e os componentes tecnológicos da solução. 

Os servidores virtuais e serviços serão iniciados apenas após solicitação formal do 
CAUBR e somente poderão ser cobrados após entrada em produção e aceite pelo 
CAUBR. 

3. REQUERIMENTOS DA INFRAESTRUTURA DE DATACENTER 

O Datacenter que será usado para sustentar os servidores virtuais, os serviços, as 
aplicações e as bases de dados da solução deverão ser de Classe Mundial, cumprir 
elevados padrões de qualidade em função da criticidade das informações e estar 
localizado no território brasileiro. 

Caberá à equipe técnica do CAUBR a realização de diligencia às dependências da 
licitante, a fim de comprovar as características que eventualmente não estejam explícitas 
em sua proposta, ou que sejam passíveis de confirmação. 

As exigências atendidas deverão ser comprovadas através de documentos que 
demonstrem, de forma inequívoca, suas características. 

3.1. O Datacenter deverá dispor obrigatoriamente de: 

3.1.1. Energia elétrica estabilizada e redundante; 

3.1.2. Sistema de Climatização de alta disponibilidade e precisão adequada ao 
funcionamento dos equipamentos; 
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3.1.3. Segurança física com controle de acesso via senha e cartão; 

3.1.4. Equipamentos de detecção e prevenção de incêndio de última geração; 

3.1.5. Acompanhamento de níveis de serviço, alarmes e características de 
acesso ao Ambiente através de web site seguro; 

3.1.6. Conectividade pública através do Backbone IP dedicado, de alta 
disponibilidade e capacidade.  

3.2. Segurança Física 

3.2.1. A segurança deve ser feita por agentes de segurança durante 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. O monitoramento do 
datacenter deverá prever utilização de câmeras de segurança, gravação 
digital das fitas por períodos de 30 dias. Acesso controlado através de 
uso de dispositivos de acesso que compõem no mínimo dois níveis de 
autenticação – cartão e senha. 

3.3. Proteção contra incêndio 

3.3.1. Utilização de sistema que detecte a presença de íons e partículas 
características e especificas de um superaquecimento, prevenindo um 
eventual principio de incêndio. 

3.3.2. O sistema de detecção automática e supressão de fogo instalado deve 
utilizar sistema com gás inerte, com contingência de um sistema hídrico 
de tubulação seca (dry piping) e extintores manuais de CO2 e hidrantes 
complementares. 

3.4. Sistemas de Detecção de Incêndio 

3.4.1. Central de alarme endereçável e inteligente. 

3.5. Energia Elétrica 

3.5.1. O sistema deverá ser protegido por No-breaks e redes de baterias, que 
devem funcionar automaticamente no caso de queda do fornecimento 
comercial. Aliado a isto, o Datacenter deverá possuir, obrigatoriamente, 
sistema de geração elétrica à Diesel que possa manter os servidores 
virtuais em pleno funcionamento, durante todo o período de eventual 
corte de energia pelas operadoras e pelo período mínimo de 72 (setenta 
e duas) horas a plena carga. 

4. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO HARDWARE 

Os componentes de hardware que farão parte da solução ofertada deverão ser 
fornecidos pela empresa contratada e não serão de propriedade do CAUBR. 

O ambiente a ser contratado será utilizado para sustentação das aplicações do CAUBR. 

Todos os servidores virtuais, quando as aplicações e serviços sustentados estiverem 
sendo plenamente demandadas, não poderão ultrapassar 85% (oitenta e cinco por 
cento) da capacidade máximo de processamento. 
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Além do hardware mínimo exigido neste Termo de Referência, a contratada deverá 
possuir capacidade técnica para alocar novas facilidades, de largura de banda, 
processamento, memória, armazenamento e serviços, de acordo com a solicitação do 
CAUBR, nos prazos estabelecidos no contrato de serviço. 

4.1. SERVIDORES VIRTUAIS 

4.1.1. SISTEMA CORPORATIVO/SERVIÇOS/SITES 

4.1.1.1. Servidores - Quantidade: 05 (cinco) 

a. 15 GB de memória (mínimo); 
b. CPU equivalente a um Xeon com 08 núcleos de 02 GHz cada; 
c. 01 TB de armazenamento local (mínimo); 
d. Plataforma 64-bit; 
e. Disponibilidade de 99,9%; 
f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit); 
g. Serviços:  

 Apache 2.x; 

 PHP 5.3x; 

 Sistema Corporativo do CAU-BR;  

 Sistema Corporativo/Serviços;  

 Sites;  

4.1.2. CONTROLADORES DE DOMÍNO  

4.1.2.1. Servidores - Quantidade: 02 (dois) 

a. 7,5 GB de memória (mínimo); 
b. CPU equivalente a um Xeon com 2 núcleos de 2GHz cada; 
c. 400 GB de armazenamento local (mínimo); 
d. Plataforma 64-bit; 
e. Disponibilidade de 99,9%; 
f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit); 
g. Serviços: Controladores de Domínio Primário e Secundário; 

4.1.2.2. Servidores de Banco de Dados (em Cluster HA) - Quantidade: 
02 (dois) 

a. Configuração em HA (Alta Disponibilidade);  
b. 15 GB de memória (mínimo); 
c. CPU equivalente a um Xeon com 08 núcleos de 02 GHz cada; 
d. 01 TB de armazenamento local (mínimo); 
e. Plataforma 64-bit; 
f. Disponibilidade de 99,9%; 
g. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit); 
h. Serviço: Banco de Dados PostgresSQL;  

4.1.3. SISTEMA GEO 

4.1.3.1. Servidor Aplicação - Quantidade: 01 

a. 15 GB de memória (mínimo); 
b. CPU equivalente a um Xeon com 08 núcleos de 02 GHz cada; 
c. 01 TB de armazenamento local (mínimo); 
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d. Plataforma 64-bit; 
e. Disponibilidade de 99,9%; 
f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit); 
g. Serviços: Sistema GEO; 

4.1.3.2. Servidor Banco de Dados - Quantidade: 01 

a. 15 GB de memória (mínimo); 
b. CPU equivalente a um Xeon com 08 núcleos de 02GHz cada (mínimo); 
c. 01 TB de armazenamento local (mínimo); 
d. Plataforma 64-bit; 
e. Disponibilidade de 99,9%; 
f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit); 
g. Serviços: Banco de Dados PostgresSQL;  

4.2. SERVIÇOS 

4.2.1. SERVIÇO DE PROTOCOLO E GED COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
ICP-BRASIL 

4.2.1.1. Servidor de Aplicação/Banco de Dados/Serviços de GED - 
Quantidade: 01 

a. 15 GB de memória (mínimo); 
b. CPU equivalente a um Xeon com 08 núcleos de 02 GHz cada; 
c. 01 TB de armazenamento local (mínimo);  
d. Plataforma 64-bit; 
e. Disponibilidade de 99,9%; 
f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit); 
g. Serviços:  

 Banco de Dados: SQL Server;  

 GED com as seguintes capacidades: 

 Aplicativo para Digitalização de Documentos em lote com controle 
do processo de digitalização; 

 Armazenamento de Documentos com versionamento; 

 Indexação dos documentos digitalizados; 

 Pesquisa e recuperação de documentos armazenados; 

 Login com Certificado Digital e email/senha; 

 Verificação de Documentos Assinados Digitalmente; 

 Protocolo de Documentos com Assinatura Digital no padrão CAdES; 

 Capacidade de Digitalização e assinatura digital dos documentos 
protocolados; 

 Geração de número de protocolo (hash); 

 Envio de email com informações (link para o documento, código de 
verificação e código de barras) para consulta do protocolo e 
recuperação via Internet do documento;. 

 Webservices de Certificação Digital:  

 Login com Certificado Digital; 

 Assinatura Digital de Documentos no padrão CAdES com 
Certificado Digital ICP-BRASIL ou outra AC; 
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 Verificação de Documentos Assinados Digitalmente no padrão 
CAdES e XAdES; 

 Armazenamento de Documentos Assinados Digitalmente com 
versionamento; 

 Extração do Documento Original de dentro do pacote de assinaturas 
padrão CAdES e XAdES; 

4.2.2. SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO 

4.2.2.1. Servidor E-mail - Quantidade: 01 

a. 15 GB de memória (mínimo); 
b. CPU equivalente a um Xeon com 08 núcleos de 02 GHz cada (mínimo); 
c. 01 TB de armazenamento local (mínimo); 
d. Plataforma 64-bit; 
e. Disponibilidade de 99,9%; 
f. Sistema Operacional: Windows 2008 R2 Server Standard (64-bit); 
g. Serviço:  

 Email Corporativo e Webmail para até 500 usuários em até 60 domínios 
com as seguintes capacidades:  

 Mensagens; 

 Contatos; 

 Calendário; 

 Tarefas; 

 Notas; 

 Compatibilidade com Outlook; 

 Envio de Newsletter com artigos e imagens via email com as seguintes 
capacidades 

 Envio de até 200.000 emails/dia; 

 Controle de envio; 

 Detecção de abertura das mensagens; 

 Criação e controle de edições de Newsletter; 

 Relatórios e gráficos de envio e abertura; 

 Deve incluir o serviço de migração das contas e mensagens do serviço 
atualmente em utilização pelo CAU-BR. 

4.3. ÁREA DE ARMAZENAMENTO EM STORAGE 

a. Pagamento será mensal conforme a quantidade de TByte em utilização; 
b. Consumo mínimo mensal: 01 TByte; 
c. Capacidade Mínima: 1.000 TBytes; 
d. SLA:  

 99,999999% de persistência; 

 99,99% de disponibilidade. 
e. Deverá ser entregue com todos os softwares que se fizeram necessários 

para gerenciamento e manutenção das partições que serão criadas. 
f. Os servidores dos sistemas GED, GEO e CORPORATIVOS deverão estar 

conectados ao Storage. 

 



 

 30 

5. LINKS DE CONEXÃO DO DATACENTER À INTERNET 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a interconexão com a Internet, nas 
condições mínimas exigidas durante a utilização do sistema e seus serviços em sua 
totalidade. 

6. SERVIÇOS  

Devem ser contempladas, obrigatoriamente e sem custos adicionais para o CAUBR, as 
atualizações das licenças, a administração e configuração dos servidores e serviços e a 
execução das rotinas de backup durante a vigência do contrato.  

6.1. Solução de Hardware e Software 

6.1.1. A contratada é responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos 
servidores por ela ofertados e fornecer subscrição dos softwares ofertados 
durante a vigência do contrato (atualização de versões e releases). 

6.1.2. Implantação das Soluções 

6.1.2.1. A contratada deverá elaborar um projeto de implantação, em conjunto 
com as áreas técnicas do CAUBR, onde deverão constar: 

a. Desenho da solução (topologia, configurações de rede, 
endereçamentos IP´s etc.); 

b. As atividades de preparação do ambiente, customização, testes e 
implantação; 

c. Para cada atividade detectada deve ser identificado o 
responsável pela mesma; 

d. O cronograma de implantação. 

6.1.2.2. As regras de segurança implementadas na solução deverão atender à 
política de segurança do CAUBR. 

6.1.2.3. Os procedimentos operacionais deverão atender às necessidades do 
CAUBR: 

6.1.2.4. A implantação da solução deverá ser realizada pela contratada, 
podendo todas as atividades envolvidas serem acompanhadas e 
coordenadas por analistas e técnicos do CAUBR.  

6.1.2.5. A coordenação dos trabalhos será feita pela Gerência Técnica do 
CAUBR. 

6.1.2.6. A implantação da solução será realizada no ambiente de produção, 
portanto, se necessário, as atividades deverão ocorrer após o 
expediente (horários noturnos ou em finais de semana e feriados, a 
critério do CAUBR). 

6.1.2.7. Para implantação do sistema corporativo, o CAUBR irá definir equipe 
que poderá acompanhar e interagir nos servidores, em conjunto com a 
equipe da contratada para customizar o ambiente que o sistema 
corporativo e banco de dados serão executados. 
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6.1.2.8. Na conclusão, o CAUBR emitirá o respectivo Termo de Recebimento 
Provisório, e após 15 (quinze) dias consecutivos de funcionamento, 
emitirá o respectivo Termo de Recebimento Definitivo. 

6.1.2.9. Após a implantação de cada solução, a contratada deverá entregar ao 
CAUBR relatório contendo: 

a. Especificação dos servidores virtuais e suas configurações; 

b. Especificação dos produtos instalados (nome do produto, 
versão e fabricante); 

c. Políticas e regras implementadas; 

d. Demais informações necessárias para documentação da 
solução implantada. 

6.1.2.10. Esta documentação deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados do aceite de cada implantação; 

6.1.3. Prestação dos Serviços: 

6.1.3.1. Os serviços de deverão ser disponibilizados pela contratada na 
modalidade 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias na 
semana); 

6.1.3.2. O início da prestação dos serviços de manutenção e de suporte 
técnico se dará quando da emissão do Termo de Recebimento 
Provisório; 

6.1.3.3. As versões dos softwares ofertados devem sempre estar com a 
versão mais atual disponível no mercado. A versão anterior não 
poderá permanecer instalada mais do que 03 (três) meses, após o 
lançamento da última versão homologada. Poderá permanecer 
instalada por tempo maior, desde que acordado com a Gerência 
Técnica do CAUBR; 

6.1.3.4. A contratada deverá interagir com os analistas e técnicos do CAUBR 
para tirar dúvidas relacionadas ao serviço prestado. 

6.1.3.5. A contratada deverá prestar serviço de helpdesk (atendimento) via 
web ou telefônico aos usuários dos serviços abaixo: 

6.1.3.5.1. Email: Suporte técnico para Configuração de programas 
leitores de email (Ex.: outlook, iPhone, iPad); 

6.1.3.5.2. GED: Suporte técnico para Configuração de Scanners e 
utilização do serviço; 

6.1.3.5.3. Certificação Digital: Suporte técnico na solicitação, emissão e 
instalação dos certificados digitais (em browser ou dispositivo 
criptográfico) e na utilização de certificados digitais nos sistemas 
internos do CAUBR. Deverá ainda fornecer meios para que os 
certificados digitais possam ser instalados na carteira profissional 
com chip criptográfico pelo Terceiro que irá fornecê-las; 
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6.1.4. Manutenção das Regras, Políticas de Segurança e Versões dos 
Softwares 

6.1.4.1. Toda e qualquer alteração na configuração da solução (aplicação de 
novas regras, exclusão de regras, atualização de versões, 
aplicações de “patches” etc.) deve ocorrer mediante solicitação 
formal do CAUBR e deve ser previamente testada e homologada em 
ambiente que tenha as mesmas versões dos softwares instalados na 
solução. 

6.1.4.2. As alterações das configurações deverão ocorrer em horários 
determinados pelo CAUBR preferencialmente fora do horário 
comercial. 

6.1.5. Controle dos Serviços Realizados pela Contratada 

6.1.5.1. Para o controle e administração dos serviços realizados pela 
contratada, o CAUBR poderá nomear até 04 (quatro) representantes 
autorizados a interagir com a contratada. 

6.1.5.2. Deverão ocorrer reuniões quando solicitado pelo CAUBR, para 
dirimir dúvidas sobre o serviço contratado, análise e entendimento 
dos relatórios gerenciais e administrativos e revisão das 
configurações e procedimentos implementados. 

6.1.6. Armazenamento dos Log´s de Auditoria 

6.1.6.1. Os log´s dos últimos 30 (trinta) dias deverão estar disponíveis para 
acesso mediante solicitação. Os log´s gravados, superiores a 30 
(trinta) dias, deverão ser disponibilizados para o CAUBR em, no 
máximo, 3 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação. 

6.1.7. Ocorrência de Incidentes 

6.1.7.1. No caso de detecção de algum incidente de segurança, a contratada 
deverá acionar o CAUBR imediatamente, para que sejam tomadas 
as medidas corretivas e legais necessárias. 

 

Incidente SLA 

Notificação de Incidentes emergenciais Até 30 minutos 

Iniciar atendimento para correção de 
problemas, vulnerabilidades e/ou incidentes 

de segurança 
Até 60 minutos 

 

6.1.7.2. São considerados incidentes de segurança: os acessos indevidos, 
instalação de códigos maliciosos, indisponibilização dos serviços 
(DoS), ataques por força bruta, ou qualquer outra ação que vise 
prejudicar a funcionalidade dos serviços prestados para o CAUBR. 
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6.1.7.3. As tentativas de acessos indevidos, de instalação de códigos 
maliciosos, ou de qualquer outra ação que venham por em risco a 
segurança do ambiente do CAUBR, sem sucesso, mas que seja 
detectada insistência por parte da pessoa mal intencionada, a 
contratada deverá ser comunicada imediatamente para que possam 
ser tomadas ações preventivas. 

6.1.7.4. A contratada deverá disponibilizar no Portal de Acompanhamento de 
Serviços todas as informações necessárias (origem do ataque, tipo 
de ataque, data e hora, log’s, etc.) para que sejam apurados os 
incidentes de segurança reportados. O CAUBR deverá informar 
previamente as pessoas autorizadas a solicitar e obter estas 
informações. 

6.1.7.5. Dependendo do grau do incidente, a contratada deverá deslocar 
recurso técnico capaz de dar suporte ao problema, para compor o 
Time de Resposta do CAUBR, visando tirar quaisquer dúvidas e dar 
suporte nas providências a serem customizadas. 

6.1.7.6. O eventual deslocamento de técnicos para as dependências do 
CAUBR, localizadas em Brasília, não deve gerar ônus adicionais 
para este. 

7. SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO DOS DADOS 

7.1. A contratada deverá garantir através dos recursos de segurança 
disponibilizados para o atendimento ao cenário proposto, a inviolabilidade dos 
dados e dos serviços prestados.  

7.2. A inviolabilidade deverá ser garantida no armazenamento, tráfego, e eventual 
manuseio dos dados, ou seja, durante qualquer intervenção técnica a ser 
realizada. 

8. BACKUP 

8.1. As rotinas de Backup deverão ser executadas pela Contratada conforme 
frequência estabelecida na politica de segurança do CAUBR; 

8.2. A contratada deverá disponibilizar software de backup capaz de realizar cópias 
de segurança;  

8.3. O backup deverá ser realizado segundo as seguintes sessões: 

8.3.1. FULL inicial; 

8.3.2. Incremental diário, 5 dias de retenção; 

8.3.3. Full Semanal, 3 semanas de retenção; 

8.3.4. Full Mensal com retenção durante todo o período do contrato.  

8.3.5. Os backups deverão ser retidos enquanto o contrato estiver em vigência e 
armazenadas em local fora das instalações do Datacenter.  
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9. FINALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. Ao final do contrato a Contratada deverá disponibilizar técnicos com o objetivos 
de viabilizar a transferência do conteúdo e configurações dos servidores 
virtuais, bases de dados e Storage para um outro ambiente computacional a 
ser determinado pelo CAUBR; 

9.2. Após a transferência integral do conteúdo e configurações e aceite formal do 
CAUBR as bases de dados e o Storage devem ser reformatados de modo a 
eliminar de forma irreversível as informações armazenadas nesses 
dispositivos; 

10. SEGURANÇA FÍSICA 

10.1. A segurança deve ser feita por agentes de segurança durante 24 horas por dia, 
07 dias por semana, 365 dias ao ano, localizados em cabines de segurança 
blindadas. O monitoramento do site deverá prever utilização de câmeras de 
segurança e gravação digital.  

10.2. O acesso deverá ser controlado através de uso de dispositivos de acesso que 
compõem no mínimo dois níveis de autenticação (cartão e senha). 

11. PORTAL DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS / GERÊNCIA 

11.1. A empresa deverá disponibilizar um Portal para consultas às informações de 
acompanhamento dos serviços disponíveis, e ainda, permitir abertura de 
chamados para atendimento a: problemas identificados, solicitações de 
alteração/implementação de configurações de serviços. 

11.2. O Portal deverá ser acessado a própria Internet, por intermédio de navegador 
Web, utilizando o protocolo HTTPS. 

11.3. O CAUBR irá proceder junto à empresa, o credenciamento dos funcionários 
autorizados a ter acesso ao Portal e a interagir com os técnicos responsáveis 
pela manutenção dos serviços disponíveis. 

11.4. A autenticação dos funcionários do CAUBR no Portal deverá ser realizada por 
intermédio de login exclusivamente com uso de certificados digitais emitidos na 
hierarquia da ICP-Brasil ou outra admitida pelo CAUBR; 

11.5. Através do Portal, todos os servidores credenciados pelo CAUBR poderão ter 
acesso às seguintes informações e serviços, mediante solicitação por equipe 
autorizada: 

11.5.1. Visualização, recuperação e geração de relatórios a partir dos logs 
dos serviços disponibilizados; 

11.5.2. Verificação dos níveis de consumo de CPU e memória servidores 
virtuais; 

11.5.3. Solicitações de informações e serviços gerais. 

11.6. O Portal deverá estar disponível 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia.  

11.7. O aplicativo Web deverá ser capaz de fornecer o acompanhamento de todos os 
chamados, independentemente da forma pela qual os mesmos foram abertos. 
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11.8. O portal deverá permitir consultas de relação de tickets por período (diário, 
semanal e mensal), apuração de nível do serviço de atendimento dos 
chamados (SLA), relação de incidentes de segurança e seus devidos 
tratamentos por parte da contratada. 

12. CONECTIVIDADE REDE LOCAL 

12.1. Todos os servidores virtuais e serviços descritos devem possuir conectividade 
de rede de pelo menos 1Gbit. 

12.2. A rede deve suportar todos os protocolos necessários para suportar os serviços 
descritos; 

13. LICENÇAS DOS SOFTWARES 

13.1. Para todas as despesas relacionadas às demandas de softwares que 
estiverem previstas na solução, sejam elas de qualquer natureza, determina-se 
que contratada deverá arcar com todos os custos e deverá licenciar os 
sistemas operacionais, bancos de dados, softwares necessários para oferta 
dos serviços e backup. 

13.2. Em relação à atualização destes, a empresa contratada deverá ser responsável 
pela atualização das licenças que compões a solução. 

14. DNS INTERNO E EXTERNO (PRIMÁRIO E SECUNDARIO) 

14.1. A empresa prestadora deverá fornecer os serviços de DNS interno (primário e 
secundário) e externo (primário e secundário) dos domínios pertencentes ao 
CAUBR. 

14.2. Será de responsabilidade do CAUBR os registros dos DNS externos no órgão 
responsável pela publicação dos mesmos (atualmente a FAPESP). 

14.3. DNS Externo: 

14.3.1. O serviço deverá prever o uso de um servidor primário e outro 
secundário, de modo que não venha a sofrer solução de continuidade, 
quer por falha de equipamento ou sobrecarga de tráfego. 

14.4. DNS Interno 

14.4.1. Este serviço deverá ser implantado com o uso de um servidor 
primário e outro secundário, de modo que a solução de continuidade não 
seja interrompida, quer por falha de equipamento ou sobrecarga de 
tráfego. 

15. RESOLUÇÃO  PROBLEMAS 

15.1. A resolução de problemas no ambiente hospedado no Internet Data Center 
deverá seguir os prazos conforme SLA estabelecido; 

16. PRAZO DE INSTALAÇÃO  

16.1. O fornecimento da infraestrutura básica (Servidores de Domínio, Aplicações e 
respectivos Bancos de Dados e Email Corporativo) deverá ser realizado no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato. 
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16.2. Os demais servidores e serviços serão iniciados conforme solicitação e 
deverão estar disponíveis no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a 
solicitação. 

17. PAGAMENTO SOB DEMANDA 

17.1. O pagamento pela utilização de servidores virtuais e serviços será sob 
demanda; 

17.2. Servidores Virtuais e Serviços só serão cobrados após sua ativação ser 
solicitada formalmente pelo CAUBR. 

18. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

18.1. Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a execução de 
forma satisfatória pela Proponente dos serviços abaixo em compatibilidade com 
o objeto da licitação; 

18.1.1. Comprovar o fornecimento de Sistema de Missão crítica para a 
Internet; 

18.1.2. Comprovar o fornecimento de Sistema com uso de Banco de Dados 
com Espelhamento; 

18.1.3. Comprovar o fornecimento de Webservices com Certificação Digital 
ICP-Brasil; 

18.1.4. Comprovar o fornecimento de sistema de GED com Certificação 
Digital ICP-Brasil compreendendo: Login com Certificado Digital, Assinatura 
Digital de Documentos e Verificação de Documentos assinados digitalmente; 

18.1.5. Comprovar o fornecimento de serviço de Email Corporatativo; 

18.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deve(m) ser emitido(s) em nome da 
Proponente e seu CNPJ, em papel timbrado do Emitente com assinatura e 
identificação do emissor e telefone/email para contato; 

18.3. O CAUBR poderá, a seu exclusivo critério, efetuar diligências para verificação 
da veracidade das informações. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste termo de 
referência, no edital, no contrato, erro de execução, ou demora na execução, a licitante 
estará sujeita às seguintes penalidades: 

19.2. Advertência por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 
ocasionem prejuízos ao CONTRATANTE; 

19.3. 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; 
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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; 

19.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos (art. 7º da Lei nº 
10.520/2002); 

19.5. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a licitante tiver direito, ou 
recolhidas diretamente ao CAU/BR, no prazo de quinze dias corridos, contados da data 
de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente; 

19.6. A penalidade referida no item 19.3 será aplicada nos casos de prática de ilícitos 
em quaisquer das fases do edital, descumprimento de prazos e condições e a 
inobservância das demais disposições previstas neste termo de referência; 

19.7. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação; 

19.8. 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 (Lei n° 8.078, 
de 1990). 

19.9. 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. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste termo de referência, do edital, executando os 
serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos; 

20.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

20.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CAU/BR, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações, indagações e proposições; 

20.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes ou 
etapas do objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços; 

20.5. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos 
administrativos do CAU/BR; 

20.6. 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; 
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20.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes dos 
fornecimentos e prestações de serviços objeto deste termo de referência; 

20.8. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fiscais, decorrentes dos fornecimentos e das prestações de serviços por seus técnicos, 
eximindo o CAU/BR do estabelecimento de quaisquer vínculos trabalhistas; 

20.9. Informar ao CAU/BR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração 
social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa; 

20.10. 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; 

20.11. Obedecer integralmente ao disposto neste termo de referência; 

20.12. Pagar todos os tributos, taxas e emolumentos, Federais, Estaduais e Municipais, (à 
exceção dos tributos de natureza direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o 
contratado, não devendo ser repassados à contratante), inclusive encargos sociais, 
previdenciários, securitários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os 
fornecimentos e sobre a execução dos serviços, ficando desde logo estabelecido que o 
CAU/BR nada deverá quanto a tais encargos vez que já estão incluídos no preço total da 
contratação; 

20.13. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos seus empregados utilizados na 
execução dos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e 
por tudo mais que, como empregadora, deva responder; 

20.14. Fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de proteção individual que 
porventura sejam necessários para a realização dos serviços; 

20.15. Notificar seus empregados, contratados para a execução do objeto do contrato, 
direta ou indiretamente, que não terão relação de emprego com o CAU/BR, e deste não 
poderão demandar quaisquer pagamentos, ficando desde logo estabelecido que na 
hipótese de ajuizamento de reclamações trabalhistas movidas contra o CAU/BR a 
licitante figurará como litisconsórcio passivo e assumirá todas as responsabilidades 
empregatícias e remuneratórias; 

20.16. Arcar com despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por seus 
técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CAU/BR; 

20.17. 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;  

20.18. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável; 

20.19. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que 
sejam exigências estabelecidas neste termo de referência, no edital, 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; 
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20.20. Permitir que o CAU/BR promova a fiscalização e o gerenciamento do contrato, 
em obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8.666/1993, ficando 
estabelecido que o fiscal terá plena autoridade para determinar a paralisação dos 
trabalhos por motivos de ordem técnica, de segurança e indisciplina, bem como 
determinar a substituição de empregados se os serviços não estiverem sendo bem 
conduzidos e/ou executados; 

20.21. Abster-se de manter 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; 

20.22. Ressarcir os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços, exceto 
quando isso ocorrer por exigência do CAU/BR ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
desde que tais circunstâncias sejam devidamente comunicadas pelo licitante no prazo de 
48h (quarenta e oito horas) após a sua ocorrência; 

20.23. Observar rigorosamente as especificações técnicas gerais descritas neste termo 
de referência; 

20.24. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza 
impostas ao CAU/BR em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição deste termo de referência, do edital, do contrato, de dispositivo legal ou 
regulamento; 

20.25. 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. 

20.26. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
despesas com instalação, notadamente as discriminadas nos itens 3 a 16 deste termo, 
encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos federais, estaduais e 
municipais (à exceção dos tributos de natureza direta e personalíssima, que oneram 
pessoalmente o contratado, não devendo ser repassados à contratante), contribuições 
previdenciárias, bem como a dedução de quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos; 

20.27. O CAU/BR não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade 
da licitante para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outras; 

20.28 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; 

20.29. A licitante obriga-se a fornecer toda a infraestrutura básica (servidores de 
domínio, aplicações e respectivos banco de dados e email corporativo) deverá ser 
realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato; 

20.30. Os demais servidores e serviços serão iniciados conforme solicitação e deverão 
estar disponíveis no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a solicitação. 
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21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos que 
venham a ser solicitados pela licitante e necessários ao desenvolvimento das atividades 
relativas às obrigações assumidas; 

21.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração dos serviços nos prazos e 
condições pactuados neste termo de referência;  

21.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de agente designado, o 
qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas; 

21.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, quando 
executados a contento e aceitos; 

21.5. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na prestação dos serviços objeto deste termo de referência para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias; 

21.6. Facilitar o acesso às dependências do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil - CAU/BR, de todos os profissionais envolvidos na prestação dos serviços, desde 
que devidamente identificados. 

22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

22.1. O contrato vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 
podendo, a critério do CAU/BR ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite legal de 60 (sessenta) meses de acordo com a legislação vigente. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. Os serviços objeto da licitação deverão ser atestados pelo gestor do contrato, que 
representa a aceitação e regularidade dos serviços, após a apresentação da nota 
fiscal/fatura, devidamente acompanhada de toda a documentação legal; 

23.2. Após a conferência o gestor deverá encaminhar o processo ao departamento 
competente para os fins de pagamento, conforme item 23.3; 

23.3. O pagamento será efetuado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, em moeda 
corrente, após o cumprimento integral do disposto no item 23.1, e desde que a execução 
tenha sido a contento, e, ainda: 

23.3.1. A contratante deverá encaminhar nota fiscal/fatura devidamente preenchida sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas; 

23.3.2. A indicação do banco, a agência e a conta bancária da licitante onde deverão ser 
depositados os valores referentes aos serviços prestados; 

23.3.3. Encaminhar prova de regularidade fiscal para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, Instituto Nacional do Seguro Social, as Fazendas Públicas federal, 
estadual, municipal, e trabalhista; 

23.3.4. Se optante do simples, deverá entregar o termo de opção, conforme legislação 
de regência; 

23.4. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não 
enseja nenhum pagamento à licitante; 
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23.5. O CAU/BR não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato; 

23.6. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/1996, na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de 
janeiro de 2012 e demais legislações pertinentes. A retenção também será realizada, 
nos moldes da Lei Complementar nº 116/2003 e outras legislações de regência 

23.7. Na hipótese de a licitante ser optante do simples, a fim 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; 

23.8. Havendo na nota fiscal/fatura incorreções, emendas, rasuras, entrelinhas ou outra 
circunstância que impeça o pagamento, será o mesmo suspenso e imediatamente 
comunicada à contratada para implementar as medidas saneadoras, não ocorrendo, 
neste caso e até o efetivo pagamento, a incidência de correção monetária, juros ou 
quaisquer outros encargos por parte do CAU/BR. 

23.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pelo CAU/BR, o valor será acrescido de atualização monetária e sua 
apuração far-se-á desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento. 

24. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

24.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 
poderá a licitante fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPCA que deverá retratar 
a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do 
objeto contratual, na forma do que dispõem o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993 e os arts. 
2º e 3º da Lei nº 10.192/2001. 

25. DA FISCALIZAÇÃO 

25.1. A CONTRATANTE designará servidor para acompanhamento e fiscalização da 
execução do objeto deste Termo de Referencia, que registrará, em relatório, todas as 
ocorrências relacionadas com sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados. 

25.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor serão 
solicitadas à autoridade competente do contratante, para adoção das medidas 
convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

25.3. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 
imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em 
que serão respondidos no prazo máximo de 8 (oito) horas. 

26. DA GARANTIA CONTRATUAL 

26.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
data de assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-lhe optar por uma das 
modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 

 

 



 

 42 

27. DA PROVA DE CONCEITO 

A licitante classificada em primeiro lugar deverá, no prazo de cinco dias, após a data da 
convocação formal, apresentar-se na sede do CAU/BR para participar da Prova de 
Conceito. 

O descumprimento do prazo acarretará a desclassificação da licitante. 

A prova de conceito será realizada em sessão pública onde o licitante deverá 
demonstrar o atendimento a todos os requisitos elencados abaixo. O cumprimento dos 
requisitos será avaliado pela equipe técnica do CAU/BR. 

A equipe técnica do CAU/BR emitirá parecer conclusivo sobre o atendimento do 
conjunto de requisitos exigidos 

Se a licitante não demonstrar o atendimento da totalidade das funcionalidades 
requeridas, a proposta será desclassificada, devendo ser chamada a próxima licitante, 
de acordo com a ordem de classificação para realização da Prova de Conceito nas 
mesmas condições discriminadas nesse Termo de Referência. 

A licitante arcará com todos os custos necessários à execução da Prova de Conceito. 

A prova de conceito consistirá de: 

1) Teste de Implementação: Implementar um ambiente computacional conforme o 
diagrama descrito abaixo; 

2) Teste de Upgrade de Servidor: Aumentar a memória de um dos servidores do 
Domínio sem interrupção do serviço em até 15 minutos; 

3) Teste de Acréscimo de Disco: Acrescentar um disco do servidor de banco de 
dados em até 15 minutos; 

4) Teste de Espelhamento Tolerante a Falhas: Manter uma aplicação de teste em 
funcionamento após ser induzida uma falha em um dos servidores de SQL; 

5) Teste de Email Corporativo: Implementar um serviço de email utilizando uma 
interface de webmail para Criar Conta de Email; Enviar e Receber e-mails para 
dentro e para fora do Domínio; 

6) Teste de Envio de Newsletter: Criar uma Newsletter baseada em artigos pré-
cadastrados, com link externo e imagem, enviar a Newsletter por e-mails com 
assinatura digital para uma lista de destinatários (mínimo 10 diferentes) e 
apresentar confirmação de leitura da mensagem; 

7) Teste de Serviço de SQL: Configurar um serviço de SQL para ser executado 
como um usuário do Domínio; 

8) Teste de GED: Digitalizar, fazer upload, assinar digitalmente o documento com 
certificado digital válido da ICP-Brasil, recuperar documento e o pacote de 
assinaturas e verificar a assinatura digital do documento;  
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DIAGRAMA DA PROVA DE CONCEITO 
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TOPOLOGIA DA REDE E SERVIÇOS 
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ANEXO II – TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente ato, CREDENCIAMOS o(a) sr.(a) 
________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de 
Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência 
e domicílio), a participar da licitação instaurada pelo CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, na modalidade pregão presencial nº 5/2012, na 
qualidade de representante legal da __________________________, 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), outorgando plenos 
poderes ao credenciado para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de 
recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todo e qualquer ato 
inerente ao certame licitatório em destaque. 

Declaro, sob as penas da lei, tratar-se a licitante de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, (uma ou outra, conforme o caso) nos termos do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006. (CONSTAR ESTE PARÁGRAFO SOMENTE SE A 
LICITANTE FOR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE A PREGOEIRA OU 
EQUIPE DE APOIO FORA DO ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

ANEXO III - 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, conforme prescreve o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, referente ao pregão presencial nº 5/2012, 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 A PREGOEIRA OU 
EQUIPE DE APOIO FORA DO ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO IV - 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 8.666/93, 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 V - 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 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 VI - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E 
FÍSICAS 

 

 

(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/cumprirá as exigências dispostas no 
termo de referência anexo ao pregão presencial nº 5/2012, 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 PREGOEIRO 
OU EQUIPE DE APOIO DENTRO DO ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE HARDWARE 

 

 

(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 os serviços de instalação e manutenção 
preventiva e corretiva de hardwares serão executados por terceira sociedade 
empresária, estando ciente da necessidade de essa possuir o competente registro 
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do local da prestação dos 
serviços, bem como registrar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica, 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 PREGOEIRO 
OU EQUIPE DE APOIO DENTRO DO ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 - CONTRATADA, 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 Pregão Presencial nº 5/2012, realizado pelo 
CAU/BR - Processo n° GT 12/2012, celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de sustentação de servidores virtuais e de serviços de forma dedicada, 
disponibilizada por meio de infraestrutura de internet e de banda larga, como 
fornecimento de servidores, de conectividade, de segurança e de gerenciamento, todos 
acompanhados das licenças dos programas necessários para a execução dos serviços a 
serem instalados e suas licenças, bem como de serviços especializados para instalação, 
operação, manutenção, monitoração e gerenciamento da solução ofertada, garantindo 
sua alta disponibilidade, o que fazem mediante as cláusulas e condições a seguir: 

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 Pregão Presencial nº 5/2012 - Processo CAU/BR n° GT 12/2012, 
realizado em dia de mês de 2012, sendo o resultado da licitação homologado por 
Despacho de dia de mês 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 sustentação de 
servidores virtuais e de serviços de forma dedicada, disponibilizada por meio de 
infraestrutura de internet e de banda larga, como fornecimento de servidores, de 
conectividade, de segurança e de gerenciamento, todos acompanhados das licenças 
dos programas necessários para a execução dos serviços a serem instalados e suas 
licenças, bem como de serviços especializados para instalação, operação, manutenção, 
monitoração e gerenciamento da solução ofertada, garantindo sua alta disponibilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES  

3.1. A CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA o valor de R$ XXX (por 
extenso), totalizando o valor global de R$ XXX (por extenso). 

Subcláusula única. Aplicam-se aos preços e condições ajustados nesta cláusula as 
seguintes disposições: 
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I) Estão incluídos no preço todos os custos da prestação dos serviços, especialmente 
os tributos, taxas e emolumentos, Federais, Estaduais e 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), inclusive encargos sociais, 
previdenciários, securitários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre 
os fornecimentos e sobre a execução dos serviços, ficando desde logo estabelecido que 
o CAU/BR nada deverá quanto a tais encargos vez que já estão incluídos no preço total 
da contratação; 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas com a execução deste contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, Fonte: 
Orçamento de 2012, rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.049 – locação data center. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. São partes integrantes do contrato, independentemente de transcrições ou 
referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo n° GT 12/2012, em cujos autos 
foi promovido o Pregão Presencial nº 5/2012, conforme os termos da cláusula primeira 
deste instrumento, especialmente o edital da licitação e seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

6.1. Será exigida da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da 
assinatura deste contrato, prestação de garantia em favor do CONTRATANTE, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

6.2. Caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, eles deverão 
ter valor de mercado compatível com aquele a ser garantido, preferencialmente em 
consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como os previstos 
no art. 2º da Lei nº 10.179/2001; 

6.3. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deve providenciar o depósito 
perante instituição financeira indicada pelo CONTRATANTE, em conta remunerada, 
para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil 
para comprovar esta exigência; 

6.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo 
de até 3 (três) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE, 
sob pena de rescisão contratual, multa e responsabilização da licitante pelos danos 
eventuais causados ao CAU/BR; 

6.5. A garantia será restituída à CONTRATADA após total cumprimento das obrigações 
pactuadas neste contrato, nos termos da legislação vigente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PAGAMENTOS E DOS REAJUSTES 

7.1. DOS PAGAMENTOS 

7.1.1. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal 
exigível em conformidade com a legislação de regência e com eles as informações 
sobre o banco, agência e número da conta corrente da licitante; 

7.1.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando 
todas as importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados; 

7.1.1.2. O documento fiscal referido no subitem 7.1.1.1 deverá destacar as retenções 
previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 
legislações pertinentes, quanto ao impostos Federais; 

7.1.1.3. 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; 

7.1.2. Recebido o documento fiscal exigível, o CONTRATANTE providenciará sua 
aferição e, após aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura; 

7.1.3. 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 juros moratório de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o efetivo 
pagamento, além da devida atualização monetária; 

7.1.4. O CAU/BR reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 
atestação, a prestação dos serviços não atender as situações descritas neste contrato; 

7.1.5. O contratante não pagará qualquer valor não constante ou fora dos critérios 
estabelecidos; 

7.1.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 
financeira por atraso de pagamento. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
CONTRATADA, nos termos deste contrato; 

7.1.7. A liberação do pagamento ficará condicionada à comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante apresentação de documentos hábeis ou 
por meio de consulta efetuada eletronicamente; 

7.1.8. 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 CONTRATANTE; 

7.1.9. A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não 
enseja nenhum pagamento à CONTRATADA; 
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7.1.10. O CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer 
serviços realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA 

8.1. O período inicial de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contados da data de 
sua assinatura, podendo ser renovado, mediante aditivo, por iguais e sucessivos 
períodos, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE e em consonância com o 
art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993; 

8.2. 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 NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 
sr. Flávio Diniz, Assessor de TI, ou pelos agentes do CONTRATANTE que venham a ser 
designados pelo Presidente ou pelo Diretor Geral, compreendendo-se no 
acompanhamento e na fiscalização: 

I) solicitar a execução dos serviços contratados; 

II) supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências sejam 
tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados; 

III) levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 
competência; 

IV) exigir da CONTRATADA todas as providências necessárias à boa execução deste 
contrato, anexando aos autos do processo de contratação cópias dos documentos 
escritos que comprovem as solicitações de providências; 

V) acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento e indicar as 
ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados; 

VI) encaminhar à autoridade competente os documentos relacionados às multas aplicadas 
à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 

Subcláusula primeira. Aplicam-se ao acompanhamento e à fiscalização previstos nesta 
cláusula as seguintes disposições: 

I) o acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da 
CONTRATADA nem conferirão ao CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
fornecimentos e serviços contratados; 

II) as determinações e as solicitações formuladas pelo representante do 
CONTRATANTE, encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito; 

III) para a aceitação do objeto o(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
dos serviços observará se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes deste 
contrato; 
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IV) é vedado ao CONTRATANTE e a(o) responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, 
reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.  

Subcláusula segunda. A CONTRATADA designará um representante para atuar como 
supervisor técnico e responsabilizar-se pela execução do presente contrato, a quem o 
CONTRATANTE se reportará em todos os assuntos pertinentes ao contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

10.1. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste contrato, executando os serviços com 
eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos; 

10.2. Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

10.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações, indagações e proposições; 

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes ou 
etapas do objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços; 

10.5. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos 
administrativos do CAU/BR; 

10.6. 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; 

10.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da 
prestação dos serviços objeto deste contrato; 

10.8. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fiscais, decorrentes da prestação dos serviços por seus técnicos, eximindo o 
CONTRATANTE do estabelecimento de quaisquer vínculos trabalhistas; 

10.9. Informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 
alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa; 

10.10. 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; 

10.11. Obedecer integralmente ao disposto neste contrato; 

10.12. Pagar todos os tributos, taxas e emolumentos, Federais, Estaduais e 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), 
inclusive encargos sociais, previdenciários, securitários e quaisquer outros que incidam 
ou venham a incidir sobre os fornecimentos e sobre a execução dos serviços, ficando 
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desde logo estabelecido que o CONTRATANTE nada deverá quanto a tais encargos vez 
que já estão incluídos no preço total da contratação; 

10.13. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos seus empregados utilizados 
na execução dos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários 
respectivos, e por tudo mais que, como empregadora, deva responder; 

10.14. Fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de proteção individual que 
porventura sejam necessários para a realização dos serviços; 

10.15. Notificar seus empregados, contratados para a execução do objeto do contrato, 
direta ou indiretamente, que não terão relação de emprego com o CONTRATANTE, e 
deste não poderão demandar quaisquer pagamentos, ficando desde logo estabelecido 
que na hipótese de ajuizamento de reclamações trabalhistas movidas contra o CAU/BR 
a CONTRATADA figurará como litisconsórcio passivo e assumirá todas as 
responsabilidades empregatícias e remuneratórias; 

10.16. Arcar com despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por seus 
técnicos durante a prestação dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE; 

10.17. 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;  

10.18. Fornecer os documentos fiscais exigíveis na forma da legislação aplicável; 

10.19. Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que 
sejam exigências estabelecidas neste contrato, no edital, no termo de referência, no 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; 

10.20. Permitir que o CONTRATANTE promova a fiscalização e o gerenciamento do 
contrato, em obediência às prescrições do art. 67 da Lei n° 8.666/1993, ficando 
estabelecido que o fiscal terá plena autoridade para determinar a paralisação dos 
trabalhos por motivos de ordem técnica, de segurança e indisciplina, bem como 
determinar a substituição de empregados se os serviços não estiverem sendo bem 
conduzidos e/ou executados; 

10.21. Abster-se de manter 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; 

10.22. Ressarcir os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços, 
exceto quando isso ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito 
ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam devidamente comunicadas pelo 
licitante no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a sua ocorrência; 

10.23. Observar rigorosamente as especificações técnicas gerais descritas no termo de 
referência; 
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10.24. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza 
impostas ao CONTRATANTE em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula 
ou condição deste contrato, do edital, do termo de referência, de dispositivo legal ou 
regulamento; 

10.25. 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 deste 
contrato; 

10.26. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
despesas com instalação, notadamente as discriminadas no termo de referência, 
encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos Federais, Estaduais e 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, bem como a dedução de quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos; 

10.27. O CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos 
ou quaisquer outras; 

10.28. 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 licitante ressarcirá o CAU/BR de qualquer despesa 
que este vier a ser condenado a pagar; 

10.29. A CONTRATADA obriga-se a fornecer toda a infraestrutura básica (servidores de 
domínio, aplicações e respectivos bancos de dados e email corporativo) deverá ser 
realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura deste instrumento; 

10.30. Os demais servidores e serviços serão iniciados conforme solicitação e deverão 
estar disponíveis no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a solicitação. 

Subcláusula primeira. O CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a 
transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam quais 
forem. 

Subcláusula segunda. 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 
CONTRATANTE de qualquer despesa que este vier a ser condenado a pagar. 

Subcláusula terceira. A CONTRATADA deverá observar, rigorosamente, as 
determinações técnicas especificadas no termo de referência, o qual faz parte integrante 
deste contrato como se transcrito estivesse. 

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 necessários ao desenvolvimento das 
atividades relativas às obrigações assumidas; 
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11.2. Pagar os valores correspondentes à remuneração dos serviços nos prazos e 
condições pactuados neste contrato;  

11.3. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato 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 prestação dos serviços objeto deste contrato para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

11.6. Facilitar o acesso às dependências do CONTRATANTE, de todos os profissionais 
envolvidos na prestação dos serviços, desde que devidamente identificados; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste contrato, erro 
de execução, ou demora na execução, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 
penalidades: 

12.1.1. Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 
ocasionem prejuízos ao CONTRATANTE; 

12.1.2. Multas: 

I) de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, 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 do contrato, 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 do contrato quando decorridos mais de 30 
(trinta) dias de atraso sem manifestação da CONTRATADA e/ou sem justificativa aceita 
pelo CONTRATANTE, caracterizando total inadimplemento; 

12.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

12.2. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, 
ou recolhidas diretamente ao CONTRATANTE, no prazo de quinze dias, contados da 
data de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

12.3. A penalidade referida no item 12.1.2 será aplicada nos casos de prática de ilícitos 
em quaisquer das fases deste contrato, descumprimento de prazos e condições e a 
inobservância das demais disposições previstas no ato convocatório da licitação e neste 
contrato. 

12.4. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da 
notificação. 
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12.5. As penalidades previstas neste contrato 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 CONTRATANTE poderão também ser aplicadas as demais 
penalidades a que se referem os arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR 

13.1. O CONTRATANTE e o CONTRATADO 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 QUARTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

14.1. O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não 
poderá ser objeto de cessão ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizar justa 
causa para rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

15.1.  A rescisão do contrato poderá ser: 

15.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, observando o 
disposto nos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação 
e sucessiva contratação, desde que haja conveniência para a Administração; 

15.1.3. Judicial, nos termos da legislação; 

15.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 

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 – DA CONFIDENCIALIDADE 

17.1. Sem prejuízo das demais disposições constantes deste contrato, ficam ajustados 
como condições de confidencialidade a que cada parte se compromete em relação à 
outra parte: 

17.1.1. Não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 
benefícios próprios exclusivos e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de 
terceiros; 

17.1.2. Não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso 
que venha a ser disponibilizado no banco de dados; 

17.1.3. Não repassar o conhecimento das informações confidenciais,  
responsabilizando-se por atos relacionados à facilitação e/ou disponibilização de acesso 
aos mesmos, por seu intermédio, obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de 
qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações 
fornecidas ou confiadas; 
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17.1.4. Manter sigilo, tanto escrito como verbal, de todos os dados, informações científicas e 
técnicas e sobre todos os resultados e materiais, inclusive regras de negócio. 

Subcláusula única. O não cumprimento dos itens desta cláusula acarretará todos os 
efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra os seus transgressores. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  

18.1. 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, dia de mês de 2012. 

 

CONTRATANTE: 

 

CONTRATADA: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Assinatura: 

Nome: 

Assinatura: 

Nome: 

CPF: CPF: 

 


